
Uchwała Nr 2184/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ. Program 

wypracowania, przetestowania oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki 

i praktyki w Gminie Gołańcz” na podstawie konkursu Ministerstwa Rozwoju 

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16  na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu 

dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, ze środków Unii Europejskiej. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,             

co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające 

do przystąpienia do projektu pn. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ.                  

Program wypracowania, przetestowania oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki 

i praktyki w Gminie Gołańcz” na podstawie konkursu Ministerstwa Rozwoju                    

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16  na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu 

dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

§ 2 

Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide z siedzibą w Poznaniu, 

natomiast partnerami projektu będą: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 

Fundacja Aktywizacja z siedzibą w Warszawie – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu, Międzynarodowe 

Centrum Partnerstwa – Partners Network z siedzibą w Krakowie oraz Gmina Gołańcz - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy. 



 

 

§ 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 i umowy 

partnerskiej. 

§ 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 2184/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

  

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ. Program 

wypracowania, przetestowania oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki 

i praktyki w Gminie Gołańcz” na podstawie konkursu Ministerstwa Rozwoju 

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16  na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu 

dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, ze środków Unii Europejskiej. 

 

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

dziedziczeniu ubóstwa, które wykorzystają dotychczasowe doświadczenia i będą 

dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium, przetestowanie ich 

i włączenie tych, które się najlepiej sprawdzą do polityki i praktyki na poziomie lokalnym. 

 

Konkurs ukierunkowany jest na wypracowanie rozwiązań dotyczących różnych typów 

terytoriów, przykładowo obszarów popegeerowskiej wsi umiejscowionej z dala od większych 

ośrodków miejskich, popegeerowskich osiedli leżących na obrzeżach stolicy danego 

województwa czy zdegradowanych kwartałów ulic umiejscowionych w środku dużej 

aglomeracji miejskiej.  

 

Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie nowego, kompleksowego rozwiązania w zakresie 

przeciwdziałania dziedziczeniu biedy na terenach zdegradowanych, które opierają się 

na dorobku wypracowanym w PIW EQUAL i PO KL i są dopasowane do potrzeb wynikających 

ze specyfiki określonego terytorium, niwelują lokalne braki / słabości a wykorzystują zasoby / 

potencjały, zapewniają pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży oraz kładą nacisk na działania prewencyjne.  



Celem projektu jest wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania 

problemowi dziedziczenia ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe 

doświadczenia i które, dzięki przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane 

do specyficznych potrzeb na danym terytorium, przetestowanie wypracowanego modelu 

przy jednoczesnym prowadzeniu monitoringu jego funkcjonowania, tak aby na bieżąco 

wprowadzać niezbędne korekty oraz zapewnienie upowszechnienia modelu wśród 

przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarach o zbliżonych problemach 

społecznych, włączenie go, o ile zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki 

i praktyki. Nowe rozwiązanie, które zostanie wypracowane w ramach projektu będzie 

zintegrowanym, kompleksowym modelem przeciwdziałania dziedziczeniu biedy 

wspierającym całą rodzinę w jej najbliższym sąsiedztwie, który zakłada współpracę lokalnych 

podmiotów i koordynację działań.  

 
Planowany czas trwania projektu to 36 miesięcy, zaś rozpoczęcie realizacji to pierwsze 

półrocze 2017 roku. 

 
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. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ. Program wypracowania, przetestowania 

oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki i praktyki w Gminie Gołańcz” 

na podstawie konkursu Ministerstwa Rozwoju nr  POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16  

na makroinnowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach 

zdegradowanych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, ze środków Unii Europejskiej. 

   

Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym. 

W przypadku akceptacji wniosku projektu pn. „INNOWACJE DLA REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ. 

Program wypracowania, przetestowania oraz wdrożenia modelowych rozwiązań do polityki 

i praktyki w Gminie Gołańcz” 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 2017-2020. 

 

Przewidywany budżet projektu to 1 200 000,00 zł. Planowany budżet ROPS wyniesie 

ok. 280 000,00 zł.  Wkład własny zostanie wniesiony przez lidera i ROPS w wysokości 

stanowiącej 3% wartości budżetu określonego w projekcie dla każdego z nich. Dla ROPS 

kwota wkładu własnego wyniesie ok. 8 400,00 zł, czyli rocznie ok. 2 800,00 zł. W ramach 

konkursu możliwe jest zapewnienie wkładu niepieniężnego. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

  


