
Uchwała Nr 3743/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie udziału Województwa Wielkopolskiego w projekcie pn. „Spójna integracja 

regionalna ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.  

 

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, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca              

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.),                             

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające do udziału  

w projekcie pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społeczne” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

 

§ 2 

Projekt realizowany jest przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych  

z siedzibą w Warszawie, w partnerstwie z Fundacją Idea Rozwoju z siedzibą Wierzbicy oraz 

Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP z siedzibą w Warszawie.  

 

§ 3 

Upoważnia się Panią Aleksandrę Kowalską Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisania Porozumienia o udziale w projekcie, oraz 

podpisywania wszelkich dokumentów i składania wszelkich oświadczeń woli w sprawach 

związanych z udziałem w projekcie. 

 



§ 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 3743/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie udziału Województwa wielkopolskiego w projekcie pn. „Spójna integracja 

regionalna ekonomii społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                    

i edukacji, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.  

 

 

Projekt pn. „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” ma na celu tworzenie 

trwałego i kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie 

działań rzeczniczych, doradczych i szkoleniowych dla pracowników regionalnych ośrodków 

polityki społecznej w całym kraju. Ponadto we wsparciu mogą brać udział przedstawiciele 

innych instytucji i podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. Zaplanowany 

jest tak, aby możliwe było jak najlepsze dopasowanie jego zakresu do potrzeb odbiorców 

które zostaną zdiagnozowane w pierwszym okresie realizacji projektu. Wyniki diagnozy 

posłużą do zaplanowania szczegółowych form i zakresu wsparcia.  

W ramach projektu przewidziano też spotkania ponadregionalne (np. służące sieciowaniu 

regionalnych ośrodków polityki społecznej i Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii 

Społecznej). Ponadto prowadzone będą działania rzecznicze, mające na celu przenoszenie 

inicjatyw, pomysłów, ale również podnoszenie problemów regionalnych na poziom krajowy. 

 

Dzięki wsparciu uspójniony zostanie system ekonomii społecznej w całym kraju, a problemy 

jakie pojawią się w regionach będą rozwiązywane we współpracy z Ministerstwem Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Rozwoju, co daje gwarancję trwałości 

wypracowanych rozwiązań.  

 



Uchwała nie wywołuje konsekwencji finansowych, ponieważ udział w projekcie jest 

bezpłatny.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

 


