
Uchwała Nr 2185/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 

do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) Shaping fair 

cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration 

and refugees flows) na podstawie konkursu EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie 

świadomości społecznej w kwestii rozwoju i promowania edukacji rozwojowej w Unii 

Europejskiej Raising public awareness of development issues and promoting development 

education in the European Union, w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę 

Międzynarodową i Rozwój International Cooperation and Development, programu 

tematycznego Podmioty pozarządowe i Samorząd Lokalny Non-State Actors and Local 

Authorities. 

 

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. Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 

do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) Shaping fair cities: 

integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and refugees flows) 

na podstawie konkursu EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie świadomości 

społecznej w kwestii rozwoju i promowania edukacji rozwojowej w Unii Europejskiej Raising 

public awareness of development issues and promoting development education in the 

European Union, w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę Międzynarodową 

i Rozwój International Cooperation and Development, programu tematycznego Podmioty 

pozarządowe i Samorząd Lokalny Non-State Actors and Local Authorities. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


 

§ 2 

Liderem projektu jest region partnerski Emilia Romania (Włochy) a partnerami podmioty 

i organizacje z Włoch, Danii, Rumunii, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i Polski. 

 

§ 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, w tym do podpisania fiszki projektowej 

i wniosku aplikacyjnego. 

 

§ 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 2185/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających 

do przystąpienia do projektu pn. Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 

do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) Shaping fair 

cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration 

and refugees flows) na podstawie konkursu EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI Podnoszenie 

świadomości społecznej w kwestii rozwoju i promowania edukacji rozwojowej w Unii 

Europejskiej Raising public awareness of development issues and promoting development 

education in the European Union, w ramach środków Komisji Europejskiej na Współpracę 

Międzynarodową i Rozwój International Cooperation and Development, programu 

tematycznego Podmioty pozarządowe i Samorząd Lokalny Non-State Actors and Local 

Authorities. 

 

Celem projektu jest podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków 

lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźctwa oraz 

promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów 

Agendy 2030 w polityki lokalne w szczególności w zakresie powyższych wyzwań. 

 

Celem projektu jest przyczynienie się do podniesienia skuteczności zaangażowania 

samorządów i miast w działaniach lokalnych i globalnych w obszarze migracji i uchodźctwa 

w ujęciu wymiarów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, a także  

zrównoważonego rozwoju oraz przyczynienie się do wzrostu spójności polityki lokalnej 

i budowanie nowego podejścia instytucji i organizacji do wyzwań związanych z migracjami 

i uchodźctwem.  

 
Przyjęcie uchwały daje podstawę do podjęcia działań na rzecz przystąpienia do projektu. 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm


Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym.  

W przypadku akceptacji fiszki ww. projektu konkursowego kolejnym etapem jest złożenie 

wniosku aplikacyjnego. W przypadku 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 2017-2020. 

   

Przewidywany budżet projektu to 200 000,00 euro na 30 miesięcy. Wymagany jest wkład 

własny Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10% wartości projektu – ok. 20 000,00 

euro, czyli ok. 27 850,00 zł rocznie.    

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

  
Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

  


