
UCHWAŁA Nr 3929/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 

trybie małych grantów 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia procedury 

obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań 

publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Uznaje się za celową realizację projektu zgłoszonego przez Stowarzyszenie Architektów 

Polskich Oddział w Poznaniu pn. „Mood for Wood – współpraca z państwami Grupy 

Wyszehradzkiej”, w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami w trybie małych grantów. 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Współpracy Międzynarodowej. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 3929/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 czerwca 2017 roku 

 

 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 

trybie małych grantów 

 

 

Zgodnie z „Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2017” organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się  

o dotacje na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 

 

Powyższa forma ma umożliwić wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych 

projektów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U z 2016 poz. 239 ze zm.), których realizacja przyczyni się do podejmowania 

nowatorskich działań. 

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu zgłosiło realizację projektu pn. 

„Mood for Wood – współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej”, na kwotę 9.980,00 zł. 

Bezpośrednimi adresatami zadania ma być blisko 400 osób (m.in. studenci kierunków 

projektowych, architekci, uczestnicy wykładów), natomiast pośrednimi odbiorcami projektu 

korzystającymi z jego namacalnych efektów (konstrukcji w przestrzeniach wypoczynkowych) 

może być według szacunków ponad 70 tysięcy osób. Zadanie obejmuje okres od 5 sierpnia 

do końca października 2017 roku, w tym ośmiodniowe warsztaty projektowania 

partycypacyjnego, w ramach których studenci z Polski, Węgier, Czech i Słowacji zaprojektują 

i wykonają meble/konstrukcje do wypoczynku dla wybranych lokalizacji w Poznaniu 

związanych z wodą. Odbędzie się również szereg towarzyszących inicjatyw kulturalnych oraz 

wykłady/debaty otwarte. 

 

Wśród celów zadania można wyróżnić m.in. zacieśnienie współpracy między młodymi 

projektantami oraz instytucjami z państw Grupy Wyszehradzkiej, wymiana know-how z tymi 

zagranicznymi instytucjami, a także wzmocnienie dialogu międzykulturowego 

i międzypokoleniowego poprzez zaangażowanie w proces projektowy lokalnej społeczności 

w różnym wieku. 

 

Z powyższych powodów za celową należy uznać realizację przedstawionego projektu, 

zgodnie z procedurą obowiązującą przy zlecaniu przez Samorząd Województwa 



Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, określoną w uchwale 

Nr 1558/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jest zasadne. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

  


