
Uchwała Nr 1013/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „Kompetencje w CIS – nowy model pracy” na podstawie 

konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) w ramach IV Osi Priorytetowej programu 

PO WER nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 „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. „Kompetencje w CIS – nowy model pracy” na podstawie 

konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji 

tego projektu w charakterze Lidera. 

 

§ 2 

Partnerem projektu jest przedsiębiorstwo społeczne La Régie des Ecrivains z siedzibą                        

w Schiltigheim, 1 Rue Verlaine (Francja). 

 

§ 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.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1013/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „Kompetencje w CIS – nowy model pracy” na podstawie 

konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) w ramach IV Osi Priorytetowej programu 

PO WER nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 „Innowacje społeczne i współpraca 

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

Lidera. 

 

Projekt pn. „Kompetencje w CIS – nowy model pracy” na podstawie konkursu numer 

POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym 

realizowane w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER, finansowany                

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu poprawy jakości kompetencji 

zdobywanych w Centrach Integracji Społecznej (CIS). Projekt ma na celu m.in. wypracowanie 

wraz z Partnerem ponadnarodowym procedury realizacji procesu reintegracji społeczno-

zawodowej kładącej nacisk na kształcenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy i ich 

potwierdzanie bazującej na metodzie LeGaQual, przetestowanie metody w CIS oraz 

opracowanie metody potwierdzania kwalifikacji zdobytych w CIS. 

 

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia                       

i budżet projektu zostaną doprecyzowane po podjęciu współpracy na etapie planowania 

wniosku aplikacyjnego projektu lidera z  partnerem. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu                   

w partnerstwie międzynarodowym.  

 

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, poniesienie kosztów wkładu 

własnego 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. 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 

 


