
Uchwała Nr 3856/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo 

Wielkopolskie do projektu pn. Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów 

społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni 

(Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive 

Development of Central Europe – Social(I)Makers) – w ramach Programu Współpracy 

Interreg Europa Środkowa, w ramach Osi priorytetowej 1 Cooperating on innovation 

to make CENTRAL EUROPE more competitive (Współpraca w zakresie innowacji na rzecz 

zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ), w ramach celu tematycznego 1 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  (Strengthening 

research, technological development and innovation), w ramach celu szczegółowego 1.2 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu 

wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej 

(To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social 

innovation in central European regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji tego projektu 

w charakterze Partnera. 

 

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, poz. 217, z późn. zm.),                          

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie podejmie działania zmierzające 

do przystąpienia do projektu pn. Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów 



społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni  Growing 

a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development 

of Central Europe – Social(I)Makers - w ramach Programu Współpracy Interreg Europa 

Środkowa, w ramach Osi priorytetowej 1 Cooperating on innovation to make CENTRAL 

EUROPE more competitive (Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia 

konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ), w ramach celu tematycznego 1 Wzmacnianie 

badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  (Strengthening research, 

technological development and innovation), w ramach celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie 

poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji 

gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej (To improve skills and 

entrepreneurial competences for advancing economic and social innovation in central 

European regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji tego projektu w charakterze 

Partnera. 

 

§ 2 

Liderem projektu będzie Fondazione Democenter-Sipe (Fundacja Democenter-Sipe) 

z siedzibą w Modenie, region Emilia-Romania, Włochy, a partnerami Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico (Włochy), Roots of Impact GmbH (Niemcy), Social Impact gGmbH  

(Niemcy), ZSI – Zentrum für Soziale Innovation GmbH (Austria), Nadácia Pontis (Słowacja), 

Fundacja Fundusz Współpracy (Polska), IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

(Węgry), Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (Węgry), Ekonomski institut Maribor, 

ekonomske raziskave in podjetništva, d.o.o. (Słowenia), Skupnost občin Slovenije (Słowenia), 

arbeit plus – Soziale Unternehmen Österreich (Austria) oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu (Polska).  

 

§ 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 listu intencyjnego 

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.  

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3856/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo 

Wielkopolskie do projektu pn. Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów 

społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni 

(Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive 

Development of Central Europe – Social(I)Makers) – w ramach Programu Współpracy 

Interreg Europa Środkowa, w ramach Osi priorytetowej 1 Cooperating on innovation 

to make CENTRAL EUROPE more competitive (Współpraca w zakresie innowacji na rzecz 

zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ), w ramach celu tematycznego 1 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  (Strengthening 

research, technological development and innovation), w ramach celu szczegółowego 1.2 

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu 

wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej 

(To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and social 

innovation in central European regions) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji tego projektu 

w charakterze Partnera. 

 

Celem Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, 

która zmieniając miasta i regiony, uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki 

uwzględnieniu potrzeb wspólnych dla większości lub wszystkich regionów objętych 

wsparciem, program może lepiej służyć osiągnięciu efektów niż działania podejmowane 

jedynie na szczeblu krajowym. W ramach projektów mogą współpracować instytucje 

publiczne i prywatne (posiadające osobowość prawną) oraz instytucje międzynarodowe. 

 

Trwałość Europy Środkowej stoi wobec wyzwań dotyczących przekształceń strukturalnych 

społeczności obywatelskich, jak również społecznych konsekwencji zmian mających wpływ 

na ich kontekst. Coraz bardziej potrzebne są inicjatywy innowacji społecznych, które 



umożliwią wdrażanie produktów, usług i modeli do zarządzania takimi przekształceniami przy 

jednoczesnym tworzeniu nowych stosunków społecznych. Projekt przyczyni się 

do podniesienia wiedzy i kompetencji innowatorów społecznych, w tym przedsiębiorców, 

decydentów i obywateli, którzy na co dzień tworzą ekosystem potencjalnych innowacji 

społecznych.  

 

Celem projektu jest wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów 

społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne 

narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli 

organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz 

tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących 

strategie inteligentnych specjalizacji. 

 

Projekt zakłada dwuetapowy program edukacyjny "Social(I)Makers Launchpad" realizowany 

w partnerstwie ponadnarodowym (Austria, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Słowacja, 

Słowenia). Program obejmować będzie działania z zakresu projektowania i uruchamiania 

skutecznych i trwałych inicjatyw w obszarze innowacji społecznych. W ramach "Social 

Innovation Design Academy" uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać innowacje mające 

wpływ na innowację, biznes społeczny, politykę innowacji społecznych i aktywne 

obywatelstwo, jak wykorzystać użyteczne technologie i ocenę skutków, a także jak 

zaangażować odpowiednie zainteresowane strony i akcjonariuszy, wykorzystując zasoby 

"Social Innovation Design Toolbox". Nabyte umiejętności wykorzystane zostaną w "Social 

Innovation Skyrocket Lab", w przestrzeni pilotażowej, w której koordynowane będą 

innowacje wśród organizacji lokalnych i międzynarodowych inicjatyw dla Europy Środkowej 

poprzez współpracę na "Platformie innowacji społecznych on-line”. W ten sposób projekt 

spowoduje powstanie ponadnarodowej Społeczności Innowatorów w Europie Środkowej, 

która będzie dalej rozwijana dzięki długoterminowej strategii określanej wg adekwatności 

potencjału innowacji społecznych. 

 

Wielkopolska będzie jednym z dwóch regionów Polski realizujących projekt. 

 



Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostały doprecyzowane we wniosku aplikacyjnym projektu. 

 

Uchwała wywołuje konsekwencje finansowe w bieżącym roku budżetowym.  

Całkowity budżet projektu wynosi 3.653.657,57 Euro, a dla Województwa Wielkopolskiego 

to 212.010,00 Euro. Polska znajduje się w grupie państw, które w ramach Europejskiej 

Współpracy terytorialnej otrzymują 85% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Województwo Wielkopolskie otrzyma 180.208,50 Euro (=752.550,70zł). 

Wymagany jest wkład własny w wysokości 15% - 31.801,50 Euro (=132.803,06zł), czyli 

10.600,50 Euro (= 44.267,69zł) na rok. Kurs przeliczenia – oficjalny kurs Komisji Europejskiej 

w czerwcu 2017 r to 4,176zł za 1 Euro). 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 

 

  


