
Uchwała Nr 1257/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 2015 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” w ramach 

konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty 

konkursowe, współfinansowanego 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 2015 r. poz. 1392)                       

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające 

do przystąpienia do projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie złotowskim”,  

na podstawie konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – 

projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego 

projektu w charakterze Partnera. 

§ 2 

Liderem Projektu jest Fundacja Akme z siedzibą w Bogucinie. 

 

§ 3 

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, w tym do podpisania wniosku aplikacyjnego. 

 

 

 



§ 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 1257/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 2015 roku 

  

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do 

przystąpienia do projektu „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” w ramach 

konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja-projekty 

konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu 

w charakterze Partnera. 

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, 

rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez 

wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach powiatu 

złotowskiego o najwyższym poziomie deprywacji lub najniższym poziomie wykorzystania 

możliwości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu aktywnej 

integracji.   

W tym celu, w ramach projektu realizowane będą działania z wykorzystaniem instrumentów 

aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna, społeczna, 

środowiskowa. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu wykorzysta 

dotychczasowe doświadczenia i współpracę w celu zbudowania sieci współpracy i powiązań 

pomiędzy lokalnymi podmiotami pomocy i integracji społecznej, w dążeniu do zmniejszenia 

kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Rolą Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego  Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, 

jako partnera projektu, będzie realizacja działań wdrożeniowych upowszechniających 

aktywną integrację i podwyższających jej skuteczność, poprzez zawiązywanie partnerstw         

i współdziałanie lokalnych partnerów, których doświadczenie i zaangażowanie poszerzy 

ofertę usług i inne działania ograniczające obszary wykluczenia społecznego.  



Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostaną doprecyzowane z liderem projektu na etapie planowania wniosku 

aplikacyjnego. 

 

Przyjęcie uchwały daje podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach projektu                

pn. „Aktywna integracja w powiecie złotowskim”, na podstawie konkursu zamkniętego                    

nr RPWP .07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna 

integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.  

 

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym.                   

W przypadku akceptacji wniosku projektu „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” 

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 2016-2018. 

 

Przewidywany budżet projektu na lata 2016-2018, w części dotyczącej  Województwa 

Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – jako partnera 

projektu wynosi z 330 000 zł, z tego wkład własny w wysokości 5% wartości projektu w części 

dotyczącej partnera projektu (ROPS) wynosi 16 500 zł, po 5 500 zł w każdym roku. W ramach 

konkursu możliwe jest zapewnienie wkładu rzeczowego. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


