
Uchwała Nr 995/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 września 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną” na 

podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej 

programu PO WER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15  „Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze 

Lidera. 

 

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. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną”,  

na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-

001/15 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej 

i realizacji tego projektu w charakterze Lidera. 

 

§ 2 

Partnerami w projekcie są jednostki sektora finansów publicznych: Miasto Poznań oraz 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii 

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. 

 

§ 3 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania wszelkich 

oświadczeń woli w sprawach, o których mowa w § 1. 

 



 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej               

w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 995/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 2 września 2015 roku 

  

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną” 

na podstawie konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach IV Osi 

Priorytetowej programu PO WER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 „Innowacje społeczne 

i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu 

w charakterze Lidera. 

 

Celem szczegółowym konkursu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych 

na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze 

oddziaływania EFS, typ projektu: 1. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych 

pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, 

a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, wraz z partnerami, planuje 

zaprojektowanie procesu inkubacji innowacji społecznych w Wielkopolsce w ramach tematu 

czwartego konkursu: „usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, z wykorzystaniem potencjału 

sektora społecznego w Wielkopolsce – różnego rodzaju podmiotów, w tym indywidualnych 

osób i grup nieformalnych, działających w środowiskach lokalnych Wielkopolski. Innowacje 

dotyczyć będą wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz 

społecznej wartości dodanej, w tym z wykorzystaniem technik komunikacyjno-

informatycznych, w celu doprowadzenia do trwałej poprawy jakości usług społecznych 

w regionie. Planowany czas trwania projektu to 30 miesięcy, zaś rozpoczęcie realizacji 

to pierwsze półrocze roku 2016. 

 

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie Inkubatora Innowacji Społecznych 

w Wielkopolsce. Projekt innowacyjny w ramach PO WER w Wielkopolsce przyczyni się 



do stworzenia i wzmocnienia ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych, 

czyli sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, które prowadzą 

do porozumienia wszystkich zainteresowanych co do istoty i potrzeby wdrażania innowacji 

społecznych. Prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

inkubator innowacji społecznych wykorzysta dotychczasowe doświadczenie i współpracę 

z innymi podmiotami w celu zbudowania sieci rozwoju innowacji społecznych 

w Wielkopolsce, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału społeczno-

gospodarczego regionu. 

Zadania partnerstwa zawierać się będą w przedmiocie i celu konkursu i polegać będą na: 

 wsparciu procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze 

i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji 

EFS;  

 wyszukaniu potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz 

zachęcenie do udziału w projekcie; 

 objęciu procesem inkubacji min. 30 nowatorskich pomysłów, z których co najmniej 

10% przekroczy etap testowania i zostanie skierowanych do wdrażania i popularyzacji 

na szerszą skalę. 

 

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostaną doprecyzowane na etapie planowania wniosku aplikacyjnego 

projektu z partnerami. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu 

pn. „Przepis na wielkopolską innowację społeczną” na podstawie konkursu Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej programu PO WER 

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15. 

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym.  

W przypadku akceptacji wniosku ww. projektu konkursowego i przyjęcia go do realizacji, 

konieczne będzie utworzenie odrębnego planu finansowego i umieszczenie go w planie 

wydatków budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2016-2018. 

   



Przewidywany budżet projektu to 3.000.000,00 zł. Wymagany jest wkład własny 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3% wartości projektu – ok. 90.000,00 zł w czasie 

trwania projektu, czyli ok. 30.000,00 zł rocznie.    

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


