
Uchwała Nr 674/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci                             

i edukacji), na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju                                      

nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na projekty mobilności ponadnarodowej 

ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach Programu IdA (Integracja przez Wymianę) ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.)              

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające do 

przystąpienia do projektu pn. „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci i edukacji),  

na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-

005/15 na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową 

osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA (Integracja 

przez Wymianę) ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze 

Partnera. 

 

§ 2 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli 

w sprawach, o których mowa w § 1. 

 

 



 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 674/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci                             

i edukacji), na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju                                      

nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na projekty mobilności ponadnarodowej 

ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach Programu IdA (Integracja przez Wymianę) ze środków Unii 

Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera 

 

Młodzi (w Polsce) charakteryzują się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 33,1% jest 

aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Pracuje tylko co czwarta osoba                 

w wieku 15-24 lata (25,9%), podczas gdy w grupie 25-34 lata pracuje już 78,4%. Według 

danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży w grudniu 2014 r. wyniosła              

w Polsce 22,6%, czyli była 2,5-krotnie wyższa niż zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem. 

 

Trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych często wiązana bywa z brakiem doświadczenia 

zawodowego oraz niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Coraz większa 

część młodych ludzi w celu zwiększenia możliwości znalezienia odpowiedniej pracy decyduje 

się na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych zdobywając wyższe wykształcenie (dane 

MPiPS gdm.mpips.gov.pl z 20.05.2015 r.). 

 

Projekt pn. „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci i edukacji) ma na celu 

zintegrowanie młodych biernych zawodowo osób ze środowiskiem zawodowym lub 

systemem edukacji w wybranych powiatach w Wielkopolsce w latach 2016-2017 poprzez 

wzajemne uczenie się i wymianę doświadczeń między partnerami ponadnarodowymi                     

i krajowymi. 

 



Celem szczegółowym projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 

osób (NEET) z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. 

 

Dlatego też pozytywne i wzbogacające doświadczenie dotyczące edukacji nieformalnej 

zwiększą umiejętności i kompetencje młodych (NEET), zapewniając zwiększenie atrakcyjności 

dla potencjalnych pracowników, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału 

społeczno-gospodarczego regionu. 

 
Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostaną doprecyzowane na etapie planowania wniosku aplikacyjnego 

projektu z liderem i partnerami. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu 

nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15. 

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym.                   

Wkład własny w wysokości 3% wartości projektu zostanie zapewniony przez lidera i innych 

partnerów projektu.  

 

W przypadku akceptacji wniosku projektu „The POWER of NEETwork & education” (Siła sieci 

i edukacji) i przyjęcia go do realizacji, konieczne będzie utworzenie odrębnego planu 

finansowego i umieszczenie go w planie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego                        

i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2016-2017. 

 

Przewidywany budżet projektu to 1.130.207,28 zł. Wkład własny Województwa 

Wielkopolskiego nie jest wymagany (0 zł). 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 


