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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” 

 
I. Wstęp 

 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2018” został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/888/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 października 2017 roku, a następnie zmieniony: 

1) Uchwałą Nr XLI/969/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;  

2) Uchwałą Nr XLIV/1007/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;  

3) Uchwałą Nr XLV/1035/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. 2019 poz. 688), która nakłada na samorządy terytorialne obowiązek 

tworzenia takich dokumentów. 

 
Dotychczasowa współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego potwierdza, że aktywność 

obywatelska jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój społeczno-ekonomiczny 

regionu. Znajduje to potwierdzenie w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 roku. WIELKOPOLSKA 2020, w której wskazano, iż tzw. III sektor jest ważnym partnerem 

i podmiotem publicznym w jej realizacji. 

 

W niniejszym dokumencie pod zastosowanymi skrótami rozumie się: 

 
1) Samorząd/SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  
2) Urząd/UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  
3) Jednostka organizacyjna – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna 

nadzorowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego lub departament Urzędu, 

4) Ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 688),  
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5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,  
6) DO – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW,  
7) ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  
8) WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,  
9) WRDPP/Rada – Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

 
 
 

II. Podstawowe pojęcia dotyczące współpracy  
z organizacjami pozarządowymi 

 

 
1.  Organizacje pozarządowe 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy organizacje pozarządowe to podmioty niebędące 

jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 

publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 

handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, 

w tym fundacje i stowarzyszenia. 
 
Ponadto Ustawa wskazuje, że działalność pożytku publicznego mogą prowadzić także 

inne podmioty, co reguluje art. 3 ust. 3:  
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów:  

–   o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
– o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  
c) spółdzielnie socjalne;  
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
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Biorąc pod uwagę jedynie finansową formę współpracy, w 2018 roku Departamenty UMWW 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu współpracowały z przedstawicielami 

około 500 organizacji reprezentujących sektor pozarządowy.  
Wg danych Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2018 roku w Wielkopolsce zarejestrowanych było 

12 485 organizacji pozarządowych, co nie oznacza, że taka liczba organizacji jest aktywna. 
 

 

12 485 

Liczba stowarzyszeń i fundacji 

działających na terenie 

Województwa Wielkopolskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.  Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi   

 
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zostały określone w Ustawie  

w następujący sposób:  
1) Finansowe – zlecanie realizacji zadań publicznych, które możliwe jest w dwóch formach:  

a) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na dofinansowanie jego  
realizacji – oznacza udzielenie dotacji na pokrycie części kosztów realizacji zadania.   

b) powierzania realizacji zadań publicznych wraz z dotacją na sfinansowanie jego realizacji – 

oznacza udzielenie dotacji na pokrycie całości kosztów realizacji zadania.  
2) Pozafinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi lub 

na ich rzecz, przede wszystkim takie jak:  
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,  
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji,  
c) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o 

których mowa w art. 4 ustawy z Radą,  
d) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych  

z przedstawicieli organizacji oraz organów administracji publicznej, 
e) umowa  o wykonanie inicjatywy lokalnej, 
f) umowa partnerska zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumienie albo umowa  
o partnerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020.
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3. Koordynacja współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 
 
Koordynacja współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi realizowana jest przez 

Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu, który odpowiada przede wszystkim za 

przygotowanie projektu Programu współpracy, przeprowadzenie jego konsultacji oraz 

opracowanie sprawozdania z jego realizacji. 
 
Ponadto Departament Organizacyjny i Kadr wspiera prace komisji konkursowych (udział  

w posiedzeniach, nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych) oraz prowadzi lub 

organizuje:  
1) portal „Wielkopolskie Wici”,  
2) sekretariat Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  
3) Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych,  
4) prace Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  
5) wydarzenia (szkolenia, konferencje, spotkania) adresowane do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych,  
6) współpracę z organizacjami działającymi na rzecz wzmacniania sektora 

pozarządowego. 

 
4.  Program współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi i sprawozdanie z jego 

realizacji 
 
Projekt Programu współpracy jest opracowany przez pracowników Urzędu oraz jednostek 

podległych, a następnie jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i Wielkopolską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego.  
Informacje nt. konsultacji Programu współpracy na 2018 r. i jego zmian znajdują się  

w rozdziale IV pkt. 2. Sprawozdania. 
 
Obowiązek przedkładania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada art. 

5a ust. 3 Ustawy. Tak jak w przypadku samego Programu współpracy, jest on opracowywany 

przy udziale wszystkich współpracujących z organizacjami pozarządowymi komórek Urzędu  

i jednostek organizacyjnych. 
 
5. Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Urzędu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, został powołany przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w celu ujednolicania procedur współpracy Samorządu i sektora 

pozarządowego oraz rozpowszechniania dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi 

komórkami i jednostkami organizacyjnymi SWW. 
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6. Portal „Wielkopolskie Wici” 
 
Portal internetowy Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl) został utworzony w celu 

zwiększenia dostępności informacji dot. współpracy SWW z organizacjami pozarządowymi dla 

całego środowiska zaangażowanego w działalność pożytku publicznego. 
 
Od września 2014 r. portal jest prowadzony przez DO UMWW, a od lipca 2015 r. funkcjonuje 

jego nowa, zmodernizowana wersja. Jednym z najważniejszych elementów tego portalu jest 

Baza Organizacji Pozarządowych, w której do końca 2018 r. zarejestrowanych było 1313 

organizacji. W porównaniu z końcem roku 2017, kiedy zarejestrowanych było 1198 organizacji 

oraz z końcem roku 2016 - 1038 organizacji i 2015 - 898 organizacji, widać znaczący wzrost 

liczby tych podmiotów. 

 
Szczególnie istotną funkcją Portalu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe działające na terenie Wielkopolski – organizacje mogą bezpłatnie publikować 

informacje dotyczące ich bieżącej działalności, prowadzonych projektów oraz planowanych 

imprez. 

 
Ponadto na Portalu znajdują się: 
 
– ogłoszenia o otwartych konkursach ofert organizowanych przez Samorząd oraz 

dokumenty związane z konkursem,  
– komunikaty dotyczące konsultowania projektów dokumentów, w tym Programu 

współpracy, 

–  zaproszenia Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych do 

udziału w pracach komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach otwartych 

konkursów ofert,  
–  informacje i materiały przekazywane przez pracowników Urzędu i inne jednostki 

organizacyjne oraz udostępniane na stronach administracji publicznej. 

 
7. Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla 
Organizacji Pozarządowych 
 
Urząd prowadzi w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 Punkt Konsultacyjny dla Organizacji 

Pozarządowych (w pokoju 01 w budynku „C”). Organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność na terenie Wielkopolski mogą w nim bezpłatnie uzyskać informacje  

i porady w zakresie zagadnień prawnych oraz finansowo-księgowych. Pomoc udzielana jest 

podczas indywidualnej wizyty na miejscu, jak również drogą elektroniczną i telefoniczną.  
Tak jak w latach ubiegłych, dyżury z zakresu zagadnień prawnych odbywały się we wtorki  

i czwartki w godzinach 16-17, a dyżury dotyczące finansów i księgowości w poniedziałki  

i środy w godzinach 16-18. 

 
 
 
 
 

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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Oferta Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 
 

 wsparcie  prowadzenia  organizacji  pozarządowych,  od  utworzenia  organizacji 
pozarządowej, po prawne i finansowe aspekty jej bieżącego funkcjonowania,  
a w szczególności wprowadzania zmian w działalności statutowej, składzie zarządu  
i radzie, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, 
sprawozdawczości, rezygnacji, likwidacji i wykreślenia z KRS,  

 konsultacje i doradztwo w zakresie warunków, kryteriów i procedur dofinansowania 

projektów ze środków publicznych,  
 analizę sytuacji organizacji pozarządowej i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. 
 

Tematyka konsultacji udzielanych w Punkcie związana była z kwestiami formalnymi rejestracji 

stowarzyszenia bądź fundacji (opiniowanie statutu, uchwał, wniosków do KRS), zmian w KRS 

(statutu, organów statutowych), uzyskania statusu OPP, relacji formalnej oddziału fundacji do 

organizacji głównej, wykreślenia i likwidacji fundacji. Analizowane były zapytania związane  

z umowami cywilnoprawnymi, także w aspektach podatkowych, prowadzenie aukcji 

internetowej, kwestie RODO w organizacji pozarządowej oraz dokumentacji wolontariatu. 

Analizowano aspekty prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej zgodnie 

z ustawą z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także 

prowadzenie spółki przez organizację pozarządową, bądź prowadzenie organizacji w formie 

klastra gospodarczego. Podejmowane były również zagadnienia związane z wymogami 

formalnymi w otwartych konkursach ofert, a także uzyskaniem i rozliczeniem dotacji na 

realizację zadania publicznego.  

 

 

8. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

  

W roku 2018 kontynuowała swoją działalność Rada III kadencji. W tym czasie miały miejsce:  

4 posiedzenia Rady, 2 spotkania grup roboczych i 2 głosowania obiegowe w sprawie zmian do 

Programu współpracy (…) na 2018 rok. 

 

W trakcie 4 posiedzeń poruszono następujące tematy: 

1) Podczas posiedzenia wyjazdowo-szkoleniowego 25-26 stycznia 2018 r.  

Rada opracowała plan pracy na 2018 rok oraz dokonała podziału na Grupy Robocze. 

2) 9 kwietnia 2018 r. przedmiotem obrad były: 

 Ustawa o usługach turystycznych po nowelizacji – omówiono zmiany  

w kontekście funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

 Program „Budowa i rozbudowa ośrodków służących rehabilitacji”  

– przedyskutowano znaczenie Programu dla jego beneficjentów w tym 

Warsztatów Terapii Zajęciowych, 
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 współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  

z organizacjami pozarządowymi, 

 założenia do Programu regrantingu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

w województwie wielkopolskim, 

 raport ze spotkań grup roboczych. 

3) 4 czerwca 2018 r. przedstawiciele Rady spotkali się z przedstawicielami lokalnych 

organizacji pozarządowych w Kaliszu i wspólnie omówili sytuację organizacji  

w subregionie kaliskim. 

4) Natomiast na spotkaniu 11 września 2018 r. Rada: 

 pozytywnie zaopiniowała projektu Projekt Uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie: zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego, 

 pozytywnie zaopiniowała Projekt Programu współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz 

Projekt Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023, 

 zapoznała się z koordynowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 

z projektem pt.: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 

społecznej, 

 

III. Finansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
1. Zlecanie zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego organizacjom 

pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert. 

 
Na realizację zadań publicznych w 2018 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 13 220 142,00 zł, jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

100% założonej kwoty, a pozostałe środki przeznaczono na dodatkowe konkursy lub nabór 

ofert w trybie „małych grantów”. 

 

Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

zawartych umów) w formie zlecania zadań publicznych w wyniku otwartych konkursów ofert 

wyniosła w sumie 12 875 763,00 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów jednorocznych.  

W latach 2017-2018 zostały podpisane również umowy wieloletnie, na które w 2018 roku 

przeznaczono w sumie 7 472 912,00 zł (szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu 

z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w latach 2017-2018” za rok 2018). 
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2018 roku na realizację otwartych 
konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu: 

 

 
 
 
 
 
 

 
L.p. 

 
Departament/ 

Jednostka 
 
 

 
Środki 

przeznaczone na 
realizację 
otwartych 

konkursów ofert 

 
Środki przyznane 

na podstawie 
rozstrzygnięć 
konkursów 

 
Środki 

przekazane na 
podstawie 
zawartych 

umów 

 
Rezygnacja  

z dotacji 
przed 

przekazanie
m środków 

 
Środki 

finansowe 
przekazane  

w trybie 
„małych 

grantów” 
 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia  
2018 r. 

1.  
 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 

- - - - 30 000,00 zł - 

2.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

 

400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł - - 5 266,14 zł 

3.  Departament 
Kultury 

 

3 950 000,00 zł 3 950 000,00 zł 3 873 000,00 zł 10 - 58 002,92 zł 

4.  Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

140 000,00 zł 140 000,00 zł 140 000,00 zł - - - 

5.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
 

2 350 000,00 zł 2 350 000,00 zł 2 350 000,00 zł - - 1 529,73 zł 

6.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 
 

2 744 500,00 zł 2 564 256,00 zł 2 513 506,00 zł - - 3 579,67 zł 

7.  Departament 
Zdrowia 

 

2 895 642,00 zł 2 895 642,00 zł 2 895 642,00 zł - 48 210,00 zł 47 175,09 zł 

8.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 
 

680 000,00 zł 680 000,00 zł 680 000,00 zł - - 1 844,67 zł 

9.  Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Poznaniu 

 

60 000,00 zł 60 000,00 zł 23 615,00 zł 1 - 23 615,00 zł 

 
RAZEM 

 
13 220 142,00 zł 13 039 898,00 zł 12 875 763,00 zł 11 78 210,00 zł 141 013,22 zł 
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Na realizację zadań publicznych w 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  
34 otwarte konkursy ofert, w tym 2 zostały unieważnione: 

 
 

 
L.p. 

 
Nazwa ogłoszonego konkursu 

 

 
Data ogłoszenia 

 
Jednostka/Departament 

1.  Otwarty konkurs  ofert  na  realizację w  formie  wspierania zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego  w  dziedzinie  edukacji 
w 2018 roku. 
 
Uchwała Nr 4841/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 stycznia 2018 r. 
 

26 stycznia 2018 roku  
 

Departament Edukacji  
i Nauki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2018 
 
Uchwała nr 4524/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 listopada 2017 r. 
 

17 listopada 2017 roku  
Departament Kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 
w roku 2018 i 2019, z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na 
temat Powstania Wielkopolskiego - idei, postaci, miejsc 
 
Uchwała nr 5233/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku 

27 kwietnia 2018 roku 

4.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2018 roku. 
 
Uchwała Nr 5709/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 2 sierpnia 2018 roku 
 

2 sierpnia 2018 roku  
Departament 
Organizacyjny  

i Kadr 
 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w 2018 roku (CIWIS w Pile). 
 
Uchwała Nr 4885/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 2 lutego 2018 roku 
 

5 luty 2018 rok 

6.  Otwarty konkurs ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”  
 
Uchwała nr 5059/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 marca 2018 roku 
 
 
 
 

19 marca 2018 roku 
 
 

 
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
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7.  Otwarty konkurs  ofert na realizację, w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności 
w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych 
rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy 
pszczelej” 
Uchwała nr 5428/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 czerwca 2018 roku 
 

18 czerwca 2018 roku 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2018(program MSiT "Umiem pływać") 
 
Uchwała nr 4667/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku  
 

 
 

13 grudnia 2017 roku 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018  
(projekty sportowe). 
 
Uchwała nr 4667/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2018 (imprezy sportowe). 
 
Uchwała nr 4667/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 
(baza sportowa). 
 
Uchwała nr 4667/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego  Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa w roku 2018 (turystyka biznesowa). 
 
Uchwała nr 4668/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2018  
(projekty turystyczne - Wielka Pętla Wielkopolski i Szlak Piastowski). 
 
Uchwała nr 4668/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 4931/2018 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2018 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 
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14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018 (imprezy turystyczne). 
 
Uchwała nr 4668/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej  
w roku 2018 (baza turystyczna). 
 
Uchwała nr 4668/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 roku 
 

13 grudnia 2017 roku 

16.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania  
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2018 (program MSiT "Szkolny Klub 
Sportowy"). 
 
Uchwała nr 4874/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 2 lutego 2018 roku 
 

7 lutego 2018 roku 

17.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2018 (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży). 
 
Uchwała nr 4982/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku 
 

28 lutego 2018 roku 

18.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018 (Światowy Dzień Turystyki). 
 
Uchwała nr 4981/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku 
 

2 marca 2018 roku 

19.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018 (Wielka Pętla Wielkopolski). 
 
Uchwała nr 4981/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku 
 

2 marca 2018 roku 

20.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2018 (Szlak Piastowski). 
 
Uchwała nr 4981/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku 
 
 
 
 
 

2 marca 2018 roku 
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21.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania  
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2018 (druga edycja).  
(program MSiT "Szkolny Klub Sportowy") 
 
Uchwała nr 5063/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 marca 2018 roku 
 

21 marca 2018 roku 

22.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej w roku 2018 (współpraca międzynarodowa). 
 
Uchwała nr 5193/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018 roku 
 

20 kwietnia 2018 roku 

23.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia  
zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 
2018 (doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież 
sportową). 
 
Uchwała nr 5816/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku 
 

31 sierpnia 2018 roku 

24.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018 
 
„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii 
zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, 
w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin  
z problemem uzależnień „ 
 
Uchwała Nr 4635/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 listopada  2017 r. 
 

30 listopada 2017 roku  
 

Departament Zdrowia 

25.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2018 
 
Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), 
połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach 
profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 
uzależnień  
 
Uchwała nr 5206/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 18 kwietnia 2018 
 

18 kwietnia 2018 roku 

26.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2018 
 
Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, 

24 sierpnia 2018 roku 
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ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego  
 
Uchwała nr 5795/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku 
 

27.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2018 
 
Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych 
użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  
 
Uchwała nr 5795/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku 
 

24 sierpnia 2018 roku 

28.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2018 
 
Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup 
wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych  
z używaniem środków psychoaktywnych  
 
Uchwała nr 5795/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku 
 

24 sierpnia 2018 roku 

29.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub 
narkotykowym) w roku 2018 
 
Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)  
 
Uchwała nr 5795/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku 
 

24 sierpnia 2018 roku 

30.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony  
i promocji zdrowia pn.„Promowanie idei krwiodawstwa wśród 
mieszkańców Wielkopolski 
 
Uchwała Nr 5163/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 kwietnia 2018 roku 
 

13 kwietnia 2018 roku  

31.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony  
i promocji zdrowia pn. „Działania na rzecz poprawy jakości życia 
osób chorych przewlekle” 
 
Uchwała Nr 5163/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 11 kwietnia 2018 roku 
 

13 kwietnia 2018 roku  
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań w 2018 roku wpłynęło w sumie 1085 ofert złożonych przez organizacje 

pozarządowe. W porównaniu do lat ubiegłych oznacza to wzrost liczby składanych ofert  

(2015 r. -1059, 2016 r. – 979, 2017 - 924). 
 
Za ocenę formalną złożonych ofert odpowiedzialni są pracownicy właściwych departamentów 

Urzędu i jednostek. Oferty organizacji, które po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych 

nie uczyniły tego, zostały odrzucone. Z tego powodu odrzucono w sumie 98 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 45 ofert. 

 
Liczba  ofert  złożonych  przez  organizacje  pozarządowe oraz ofert odrzuconych 

ze względów formalnych (po wcześniejszym nieuzupełnieniu braków  
w wyznaczonym terminie) z podziałem na departamenty i jednostki: 

 

32.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2018 roku  
 
Uchwała Nr 4897/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 8 lutego 2018 roku 
 

9 lutego 2018 roku  
Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu 
 

33.  Otwarty konkurs ofert na realizację  usługi rynku pracy w zakresie 
poradnictwa zawodowego, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej w roku 2018. 
 
Uchwała nr 5454/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 22 czerwca 2018 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 5649/2018 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. 
 

25 czerwca 2018 roku  
Wojewódzki Urząd Pracy  

w Poznaniu 

34.  Otwarty konkurs ofert na realizację usługi rynku pracy w zakresie 
poradnictwa zawodowego, w formie wspierania, zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej w roku 2018.  
 
Uchwała Nr 5650/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 lipca 2018 roku 
 

27 lipca 2018 roku 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 80 1 

2.  Departament Kultury 511 19 
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Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2018 przedstawiony jest w Tabeli Nr 1 załączonej do niniejszego sprawozdania. 
Rezultaty zlecania zadań publicznych przedstawione są w Tabeli Nr 2. 
 

Z kolei wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w trybie tzw. „małych grantów” (zgodnie  

z art. 19a Ustawy) wraz z wykazem rezultatów zleconych zadań został przedstawiony w Tabeli 

Nr 3 załączonej do niniejszego sprawozdania.  

 

Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 14 ofert, spośród których 1 została 

wycofana. Dofinansowano 9 na ogólną kwotę 78 210 zł (w roku 2015 – 58 896 zł, 2016  

- 98 048 zł, 2017 – 84 209 zł). 

 
2. Realizacja zadań publicznych Samorządu Województwa Wielkopolskiego zleconych  

w całości lub w części organizacjom pozarządowym. 
 
Kompleksowa informacja na temat rezultatów wszystkich zleconych zadań SWW w trybie 

otwartych konkursów ofert zawarta jest w Tabeli Nr 2, stanowiącej załącznik do sprawozdania.  
Poniżej przedstawione są rezultaty przykładowych zadań publicznych zleconych przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego, zgodnie z właściwością merytoryczną poszczególnych departamentów UMWW 

w Poznaniu oraz jednostek organizacyjnych. 

 

2.1. Departament Edukacji i Nauki: 
 

3.  Departament Organizacyjny i Kadr 10 2 
4.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 13 

5.  Departament Sportu i Turystyki 228 45 

6.  Departament Zdrowia 71 13 

7.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 112 4 

8.  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 3 1 
 

RAZEM 
 

1085 98 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

 

XXV Wielkopolski 
Konkurs Wiedzy  
o Samorządzie 
Terytorialnym 

Towarzystwo 
Samorządowe 

29.05.2018-
14.08.2018 

Projekt ukształtował młodych obywateli  
w kierunku rozumienia znaczenia dobra 
publicznego i odpowiedzialności za jego właściwe 
zagospodarowanie. 86 placówek potwierdziło 
udział w Konkursie, 400 uczniów (średnio po 5 
uczniów z każdej zgłoszonej szkoły).W działania 
konkursu zaangażowani byli koordynatorzy 
powiatowi z 29 powiatów. Finał organizowany 

400-500 osób 
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2.2. Departament Kultury: 
 
Realizacja priorytetowych zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w obszarze 
kultury na rok 2018 we współpracy z organizacjami pozarządowymi miała znaczący wpływ na 
ich skuteczne wykonanie. Rodzaje zadań określone zostały w Programie współpracy. 
 
Zadania realizowane były według poniższych priorytetów 
 
 
1) Wspierano przedsięwzięcia o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale 
promocyjnym regionu. 
Celem zadania była realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, 
koncertów, wystaw i innych  imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi. 
2) Realizowano przedsięwzięcia artystyczne, służące popularyzacji różnych dziedzin sztuki 
oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność 
artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, 
wystawy. 
3) Realizowano projekty służące wspieraniu rozwoju edukacji kulturalnej i rozwoju 
kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski. 
W ramach zadania dofinansowywane zostały przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie 
poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin 
sztuki. 
Wspierano  m.in.: 
a) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla twórców nieprofesjonalnych, 
c) warsztaty i przedsięwzięcia artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym 
uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI 
wieku), 
d) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć 
artystycznych. 

był z udziałem publiczności, sportowców, władz 
samorządowych i publiczności razem ok. 150 
osób. 
 

Calisiada 2018 

Towarzystwo 
Miłośników Kalisza 

oraz Fundacja 
"Inicjatywa dla 

Opatówka" 

10.06.2018-
30.11.2018 

Zorganizowano dla uczniów subregionu 
kaliskiego niestandardowe obchody 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Zorganizowano rozgrywki wielkoformatowej gry 
planszowej. Utrwalono wiedzę uczestników na 
temat historii Wielkopolski. 
  

305 osób 

Konkurs w Dziedzinie 
Języka Polskiego  

i Literatury dla Uczniów 
Szkół podstawowych 

"Złota Żaba". Pierwszy 
etap Konkursów w roku 

szkolnym 2018/2019 
 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

11.06.2018.-
30.11.2018 

Rozwinięto kompetencje językowe uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów poprzez tworzenie 
dla nich atrakcyjnych zadań wymagających 
kreatywności i samodzielności. Kształtowanie 
kompetencji odbioru zróżnicowanych tekstów. 
Przeprowadzono konkurs w dziedzinie języka 
polskiego i literatury dla uczniów szkół 
podstawowych "Złota Żaba".  
 

około  
7000 osób 



17 

 

e) projekty edukacyjne, których celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków 
korzystania z propozycji kulturalnych.                                                                                                                                   
4) Wspierano projekty promujące Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami. 
W ramach tego zakresu wspierane były projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, 
służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. 
Jako priorytetowe będą traktowane były projekty realizowane w regionach partnerskich 
Województwa Wielkopolskiego, do których należą: Obwód Południowo-Kazachstański 
(Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Korea Południowa), Obwód 
Charkowski (Ukraina), Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo Västernorrland 
(Szwecja), Hrabstwo Västerbotten (Szwecja), Kraj związkowy Dolna Saksonia (Niemcy), Kraj 
Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Hesja (Niemcy), Prowincja Hainaut 
(Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Region Bretania (Francja), Region Emilia-
Romagna (Włochy), Region Marché (Włochy), Stan Paraná (Brazylia), a także w regionach,  
z którymi Wielkopolska współpracuje, m.in.: Obwód Samarski (Rosja) i Kraj Związkowy Berlin 
(Niemcy). 
5) Praca u podstaw w XXI wieku - realizacja projektów kulturalnych o charakterze 
społecznym. 
W ramach priorytetu wspierano projekty, mające na celu uświadamianie mieszkańcom 
Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one 
rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społeczno-
artystycznych. Wspierano m.in.: 
a) lokalne i regionalne projekty służące propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej 
jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań 
możliwe było wsparcie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją 
i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających 
zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji; 
b) aktywność obywatelską w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych 
od centrów kultury. 
6) Wspierano projekty umożliwiające realizację przedsięwzięć na rzecz kultury  
w miejscowościach oddalonych od centrów kultury. 
Celem zadania było dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność,  
o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. 
Wspierano m.in.: 
a) formy obejmujące popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce, 
b) warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne, adresowane i przeznaczone dla lokalnej 
społeczności, 
c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, 
wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym. 
7) Organizowano przedsięwzięcia promujące materialne i niematerialne dziedzictwo 
Wielkopolski. 
Celem zadania była realizacja różnorodnych działań o charakterze kulturalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski. W ramach priorytetu, 
możliwe było wspieranie przedsięwzięć służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na 
wsi. 
8) Zwiększano dostęp do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii. 
W ramach zadania dofinansowanie mogły uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, 
wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania 
technologiczne. 
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9) Regionalny patriotyzm. 
W ramach priorytetu wspierane były projekty kulturalne związane z popularyzacją 
nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej 
Wielkopolski. 
10) Kulturalne ikony regionu. 
Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona  jest wieloma wybitnymi postaciami,  
o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. 
Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu wspierano 
projekty służące popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. 
11) Kooperacja z instytucjami kultury. 
Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogły projekty, 
realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których  
organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogły mieć one charakter 
artystyczny lub edukacyjny. 
12) Wspierano inicjatywy o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących 
literaturę i czytelnictwo.  
W ramach priorytetu wspierano m.in. projekty i wydawnictwa  o charakterze krytyczno-
literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski a także zadań 
mających na celu popularyzację literatury i czytelnictwa.  
13) Inicjowano i organizowano znaczące przedsięwzięcia artystyczne mające charakter 
międzynarodowy. 
W ramach priorytetu wspierane były ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu 
międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja 
projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, posłużyła zwiększeniu 
atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie 
międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski.  
 
 

2.3. Departament Organizacyjny i Kadr 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

PCIWIS - Pilskie 
Centrum Integracji 
Wielkopolskich 
Inicjatyw Społecznych 

Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich 
„PISOP” 

01.04.2018 - 
31.12.2018 

 1 działający Inkubator dla NGO; 

 4 grupy inicjatywne; 

 280 h dyżuru doradczego; 
60 h doradztwa prawnego; 

 18 h doradztwa księgowego; 

 6 spotkań animacyjnych dla 24 uczestników; 

 5 raportów z diagnozy aktywności społecznej; 

 6 szkoleń dla 61 uczestników; 

 2 spotkania z przedstawicielami samorządu 
województwa; 

 1 spotkanie nt. Lokalnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego; 

 spotkania tematyczne dla 48 osób; 

 1 wizyta studyjna dla 18 osób; 

61 uczestników 
szkoleń, 

zwiększenie 
świadomości 55 

mieszkańców 
subregionu, 

24 uczestników 
spotkań 

animacyjnych, 
48 uczestników 

spotkań 
tematycznych 
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2.4.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 6 artykułów nt aktywności obywatelskiej i 
inicjatyw lokalnych; 

 1 baza organizacji pozarządowych i aktywnych 
liderów z terenu subregionu pilskiego 

 

Śladami Hallerczyków Stowarzyszenie 
Centrum 
Rehabilitacyjno-
kulturalne Promyk-
Gniezno 

17.10.2018 - 
14.12.2018 

- wykład pt. "Ślady Hallerczyków na Ziemi 
Gnieźnieńskiej". 
- wystawa, która składała się z 29 tablic wykonanych  
z płyty piankowej z reprodukcjami fotografii z epoki, 
wypożyczona z Ambasady Francji w Warszawie.  
- gra miejska pt. „Wielkopolskie ślady bohaterów 
walki o niepodległość i solidarność", połączona  
z ekspozycją prac plastycznych stworzonych przez 
drużyny. 
- koncert Zespołu Poligrodzianie z Politechniki 
Poznańskiej pt. ,,Wielkopolska droga do wolności"- 
ponad godzinny spektakl, który opowiadał  
o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919,  
- lekcje sztuki - zorganizowane wspólnie  
z Partnerem Miejskim Ośrodkiem Kultury dla 10 klas  
z gnieźnieńskich placówek oświatowych tj. około 200 
uczniów. 
 

Razem  
w projekcie 

wzięło udział 
około 2500 

osób 

Przechadzki z Marcelim 
Mottym. 

Stowarzyszenie 
„Gloria in Musica” 

16.10.2018 - 
31.12.2018 

Zrealizowanie widowiska historyczno-muzycznego  
pt. „Przechadzki z Marcelim Mottym” z udziałem 
aktorów scen poznańskich i młodych uzdolnionych 
muzyków poznańskich. Miejscem realizacji była Sala 
Czerwona Pałacu Działyńskich. 
 
Rezultaty niemierzalne liczbowo:  
1. Przywrócenie pamięci o Marcelim Mottym oraz  
o okresie historycznym, w którym żył, działał i tworzył. 
2. Pogłębienie wiedzy odbiorców o życiu i działalności 
poznańskich organiczników, a szczególnie o Marcelim 
Mottym.  
3. Zorganizowanie wydarzenia popularyzującego 
dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzającego 
dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości 
edukacyjnej i artystycznej, a zarazem integrującego 
społecznie.  
4. Innym ważnym rezultatem jest nawiązanie 
współpracy z innymi podmiotami – szkołami, 
instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, 
placówkami opiekuńczymi dla seniorów. 

Liczba 
beneficjentów - 

50 osób, 
Liczba 

wykonawców - 
28 osób, 

Liczba 
wolontariuszy 
zatrudnionych 

do realizacji 
zadania  
- 5 osób 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Smaki Jesieni na Końcu 
Świata 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy 

Kraszewice 

15.08.2018-
15.10.2018 

Festyn kulinarny. Zakup ławek. 600 
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2.5.   Departament Sportu i Turystyki: 

Zainspirowani historią Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich  

w Krostkowie 
 

09.07.2018-
22.10.2018 

Organizacja festynu integracyjnego. 
Konkurs na przygotowanie tradycyjnych 

potraw. Zakup wyposażenia kuchni. 

140 

Doposażenie 
ogólnodostępnego placu 

zabaw w Izabelinie 

Stowarzyszenie 
"Odnowa  

i Rozwój Izabelina" 
 

01.07.2018-
15.11.2018 

Doposażenie placu zabaw oraz impreza 
integracyjna. Zakup materiałów 

promocyjnych. 

260 

Poprawa warunków 
fitosanitarnych rodzin 

pszczelich poprzez wsparcie 
finansowe zakupu węzy 

pszczelej 

Wojewódzki Związek 
Pszczelarzy 

 

7.09.2018-
15.11.2018 

Wyposażenie pasiek w węzę pszczelą 1443 

 
Nazwa zadania 

  
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

Program powszechnej 
nauki pływania „Umiem 

pływać” 

Wielkopolskie 
Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 

26.02.2018 - 
31.12.2018 

Realizacja zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018"  
w dziedzinie kultury fizycznej, polegającego 
na współdziałaniu i dofinansowaniu zajęć 
sportowych dla uczniów organizowanych  
w ramach Programu Powszechnej Nauki 
Pływania „Umiem pływać” na rok 2018 
realizowanego w ramach zadania „Sport  
dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieży” ogłoszonego 
decyzją nr 52 Ministra Sportu i Turystyki  
z dnia 6 listopada 2017 roku, na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki  
z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie 
przekazywania środków z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów 
 

8210 

Grand Prix Wielkopolski  
w Półmaratonie 2018 

 

Szkolny Związek 
Sportowy 

"Wielkopolska" 
 

01.03.2018 - 
16.12.2018 

Realizacja zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego   
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018"  
w dziedzinie kultury fizycznej, polegającego 
na  organizacji cyklu imprez biegowych. 
 

17 000 
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2.6. Departament Zdrowia: 

Rajd Rowerowy  
"Majówka z ABC" 

Stowarzyszenie  
Kultury Fizycznej  

"Życie jest piękne" 
 

18.04.2018 - 
31.05.2018 

Rozpropagowanie czynnego wypoczynku  
i turystyki rowerowej, popularyzacja 
zdrowego trybu życia i walorów 
turystycznych Ziemiańskiego Szlaku 
Rowerowego oraz ziemi leszczyńskiej. 
Liczba uczestników imprezy wyniosła 9 000 
osób: dzieci, młodzież, dorośli, osoby 
niepełnosprawne, w przedziale wiekowym 
od 14 miesięcy do 92 lat. 
 

9000  

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin realizacji 

zadania 
 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

 

Wychowanie bez porażek - 
organizacja szkoleń 

edukacyjnych  
z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom 
alkoholowym i/lub 

narkotykowym 
 

Stowarzyszenie 
Obywatelski 

Powiat Słupecki; 
Piotrowice 

05.11-31.12.2018 Przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego  
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
(alkoholowym i/lub narkotykowym) dla osób 
mających zawodowo styczność  
z problematyką uzależnień; nabycie przez 
uczestników kompetencji w tym zakresie 
poprzez: pokazanie sygnałów ostrzegawczych 
potwierdzających stosowanie środków 
psychoaktywnych; naukę rozpoznania  
i diagnozy sytuacji oraz interwencji w sytuacji, 
gdy dziecko stosuje środki psychoaktywne; 
udzielenie wskazówek, jak wspierać 
abstynencję dziecka; zwiększenie świadomości 
na temat negatywnych skutków działania 
środków psychoaktywnych; ukazanie szkód  
i zagrożeń wynikających z ich stosowania, 
zdobycie wiedzy na temat poradnictwa 
rodzinnego, prawnego, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, jak również na 
temat instytucji i organizacji udzielających 
pomocy dziecku i rodzinie; wzmocnienie 
kompetencji wychowawczych; ukazanie 
alternatywnych sposobów spędzania wolnego 
czasu. 
 

900 

Letnia akademia 
socjoterapii  
w Mrzeżynie 

Stowarzyszenie 
Profilaktyki, 

Edukacji, 
Promocji 
Zdrowia i 

Rehabilitacji; 
Konin 

 

08.08-17.08.2018 Zorganizowanie socjoterapeutycznych form 
aktywnego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień; 
nabycie przez uczestników umiejętności 
pozytywnego stosunku do samego siebie, 
umiejętności odpoczynku i zabawy; 
wyładowanie napięć emocjonalnych; zdobycie 
umiejętności asertywnego zachowania 
 
 

90 
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2.7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

"Program Nauki 
Zachowania" 

Towarzystwo 
Inicjatyw 

Obywatelskich; 
Konin 

 

29.10-31.12.2018 Zrealizowanie programu profilaktycznego  
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym, 
rekomendowanego w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych  
i promocji zdrowia psychicznego z obszaru 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub 
wskazującej dla dzieci i młodzieży (oraz ich 
rodziców), w miejscu ich zamieszkania; 
zdobycie przez uczestników wiedzy na temat 
negatywnych skutków działania alkoholu  
i narkotyków; nabycie przez uczestników 
podstaw umiejętności zachowań asertywnych; 
zmiana postaw uczestników wobec alkoholu  
i narkotyków; nabycie wiedzy dotyczącej 
prawnych aspektów i konsekwencji 
nadużywania alkoholu lub narkotyków; 
poznanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.). 
 

225 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 

Szacowana 

liczba 

beneficjentów 

zadania 

 

Realizacja subregionalnego wsparcia 
żywnościowego polegającego na 
przyjmowaniu, magazynowaniu, 
dystrybucji i monitoringu wydawania 
żywności dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 
pozarządowymi - Pomoc 
żywnościowa najuboższym 
mieszkańcom województwa 
Wielkopolskiego 

 

Związek 
Stowarzyszeń 
Bank Żywności 

Leszno 

2018.06.01 
2018.11.30 

- stałą comiesięczną pomocą żywnościową 
objęto 4482 osoby 
- przekazano 85.737,57 kg żywności  
o wartości 543.696,15 zł 
- żywność trafiła na teren powiatów: 
leszczyńskiego, gostyńskiego, 
kościańskiego 

4482 osoby 

Wspieranie inicjatyw na rzecz 
wielkopolskich rodzin -  Kawiarenka  
u Astrid – wsparcie i wyrównywanie 
szans życiowych i edukacyjnych 
rodzin z małymi dziećmi 
 

Instytut 
Małego 

Dziecka Im. 
Astrid 

Lindgren 

2018.06.01 
2018.11.30 

- zrealizowano projekt dla rodziców dzieci  
w wieku przedszkolnym (od 3 do 7 roku 
życia) 
- przeprowadzono 6 spotkań rodzinnych 
"Spotkania z dzieckiem na kolanach" dla 55 
rodzin 
- przeprowadzono warsztat dla 
przedstawicieli 3 partnerów projektu 
- przygotowano i upowszechniono 
interaktywny pakiet edukacyjny dla 3500 
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  
 

3615 
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3. Problemy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

Główne kwestie problemowe wg departamentów UMWW i ROPS w Poznaniu: 
 

1) Niestosowanie się organizacji pozarządowych do zapisów umów zawartych z UMWW 

oraz nieznajomość treści podpisanych umów; 

2) Nieczytanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert, co powoduje braki formalne  

w składanych ofertach, a także problemy przy rozliczeniach dotacji; 

3) Problemy z rozliczeniami udzielonej dotacji (liczne błędy w składanych 

sprawozdaniach, np. nieodpowiadanie wprost na punkty sprawozdania, nieodnoszenie 

się w sprawozdaniach do założeń oferty); 

4) Zmiana zakresu rzeczowego zadania bez informowania zleceniodawcy o zaistniałych 

zmianach; 

5) Brak zaproszeń dla przedstawiciela Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 

udziału w realizowanym zadaniu; 

6) Niezgodna z umową lub niewystarczająca promocja faktu dofinansowania zadania 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, częste nieinformowanie  

o dofinansowaniu zadania przez UMWW; 

7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentów księgowych. 
 

 

 

IV. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi 

 
1. Uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu 

problemów społecznych w województwie wielkopolskim 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadził techniczną obsługę Wojewódzkiej Rady Rynku 

Pracy w Poznaniu, która jest organem doradczo-opiniującym Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wchodzili 

Realizacja przedsięwzięć na rzecz 
integracji międzypokoleniowej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
ekologii  
- Edukacja Ekologiczno - kulinarna dla 
seniorów z województwa 
Wielkopolskiego 
 

Fundacja 
Olandia 

2018.06.04 
2018.10.15 

- uczestnicy projektu zostali uświadomieni 
jak odpowiednio wykorzystywać odpady 
(śmieci) z własnego domostwa  
i przetwarzać je, 
- zwiększenie integracji seniorów poprzez 
warsztaty - integracja pozwoliła wyrwać się  
z domu, poznać nowe osoby, zbudować 
relacje i przyjaźni. Co pozwoliło uciec od 
samotności, wykluczenia i izolacji 
społecznej,  
- poszerzenie wiedzy na temat ekologii  
u 130 osób z powiatów szamotulskiego  
i międzychodzkiego 
 

ok. 130 osób 
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przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku 

pracy (Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Fundacji Aktywizacja, Fundacji Aktywności 

Lokalnej i Wielkopolskiego Klubu Kapitału).  W 2018 r. WRRP w Poznaniu odbyła 4 posiedzenia 

plenarne, podczas których m.in. zaopiniowała i przyjęła przygotowane przez WUP w Poznaniu 

raporty i dokumenty analityczno-strategiczne, dotyczące wielkopolskiego rynku pracy.  

 
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji 
 

2.1. Program współpracy na rok 2018 
 

Konsultacje Programu współpracy przeprowadził Departament Organizacyjny  
i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z § 6 uchwały  

Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. określającej 

szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (…) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4106/2017 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku rozpoczął konsultacje projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, których 

zakończenie wyznaczono na 8 września 2017 r. 

  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania propozycji do projektu Programu 

współpracy na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie 

wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie  
Biuletynu  Informacji  Publicznej  www.bip.umww.pl  internetowej  Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego www.umww.pl, oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” 
www.wielkopolskiewici.pl.   
 

W konsultacjach wzięły udział dwie organizacje pozarządowe.  Otrzymano pisemną pozytywną 

opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Za przeprowadzenie konsultacji 

odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr. 

 

Program współpracy został zmieniony: 
 
1) Uchwałą Nr XLI/969/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018; 

2) Uchwałą Nr XLIV/1007/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

mailto:pozytek@umww.pl
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Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018; 

3) Uchwałą Nr XLV/1035/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 

roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Zmiany Programu konsultowane były z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Każda z 3 zmian poprzedzona była pisemną pozytywną opinią WRDPP. 

 
 
 
2.2. Inne dokumenty: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Konsultowany 

dokument 
 

 
Forma konsultacji 

 

 
Uczestnicy 

 
Dokument o charakterze 

sprawozdania 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

 
 

Ustawa o ekonomii 
społecznej u 

solidarnej 

pisemne oraz na 
spotkaniach 

makroregionalnych  

zespół ekonomii społecznej 
oraz Komitet ES 

na poziomie krajowym powstał 
dokument podsumowujący  
w ramach projektu Spójna 
Integracja Regionalna ES 

 

Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii 

Społecznej 

pisemne oraz na 
spotkaniach 

makroregionalnych  

zespół ekonomii społecznej 
oraz Komitet ES 

na poziomie krajowym powstał 
dokument podsumowujący  
w ramach projektu Spójna 
Integracja Regionalna ES 

 

Zintegrowany 
system 

monitorowania 
sektora ekonomii 

społecznej 
 

pisemnie oraz na 
spotkaniach z OWES 

zespół ekonomii społecznej 
oraz Komitet ES 

nie 

Ala zna spółdzielnie 
- raport z analizy 

desk rechara  
w zakresie działań 
formalnych i nie 

formalnych  
w obszarze ES 

 

na spotkaniach grup 
roboczych działających 

przy Komitecie ES 

zespół ekonomii społecznej 
oraz grupy robocze działające 

przy Komitecie ES 
 

nie  
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 

 
Organizator 

 
Nazwa zespołu 

 
Zadanie 

 
Okres 

funkcjonowania 

 
Rezultat 

Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Grupa Robocza 
ds. KSOW  

w województwie 
wielkopolskim 

Opiniowanie zgłoszenia nowych 
operacji własnych do dwuletniego 
Planu operacyjnego KSOW na lata 
2018-2019, propozycje zmian do 
tych planów oraz opinie 
sprawozdań półrocznych i rocznych  
z realizacji Planu działania KSOW na 
lata 2014-2020. 
 

01.01.2018  
- 31.12.2018 

W 2018 r. odbyło się 1 stacjonarne 
posiedzenie Grupy Roboczej,  
6 posiedzeń obiegowych, w wyniku 
których Grupa Robocza podjęła łącznie  
8 Uchwał.  

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej  
w Poznaniu 

grupa robocza 
ds. Promocji  

Wypracowanie planu dotyczącego 
zwiększania widoczności ES i PES  
w regionie 

01.-12.2018  Posiedzenie kapituły konkursu Zakup 
prospołeczny, organizacja Gali,  

grupa  
ds. Edukacji 

Wypracowanie założeń dotyczących 
działań edukacyjnych w zakresie 
wiedzy o ekonomii społecznej 
Wielkopolsce  

01.-12.2018 Zebranie przykładów działań 
edukacyjnych, wybór najlepszych, 
konsultowanie założeń programu 
edukacyjnego w obszarze z ES 
przygotowywanego na poziomie kraju, 
organizacja warsztatów edukacyjnych  
 

grupa ds. 
Sieciowania/ 
finansowania  
i współpracy  
z biznesem 

Kontynuacja pracy w zakresie  
wielkopolskiej marki społecznie 
odpowiedzialnego designu, 
omawianie procesu wsparcia 
podmiotów ekonomii społecznej 
przez doradców biznesowych  
w ramach pracy OWES oraz 
wsparcia liderów przedsiębiorstw 
społecznych   
 

01.-12.2018  Porozumienie partnerskie w zakresie 
marki społecznie odpowiedzialnego 
designu, zebranie przykładów wsparcia 
PES przez doradców biznesowych 

grupa ds. 
Rehabilitacji ON 

Wypracowanie planu dotyczącego 
pracy w obszarze rehabilitacji ON-w 
kontekście problemów związanych 
z systemem rehabilitacji ON 

01.-12.2018  Prezentacja działalności niektórych 
podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie rehabilitacji ON, 
współorganizacja wydarzeń  
o charakterze regionalnych dot. 
Systemu rehabilitacji, organizacja 
warsztatu z zakresu pracy z osobami 
zadłużonymi oraz w zakresie 
orzecznictwa, praca nad narzędziem do 
diagnozy dla potrzeb działań 
reintegracyjnych. 
 

grupa ds. 
Zatrudnienia 
socjalnego  

Wypracowanie planu pracy z PES 
reintegracyjnymi w zakresie 
zatrudnienia socjalnego 

01.-12.2018  Doradztwo w zakresie pomiaru efektu 
reintegracyjnego dla PES, warsztaty   
z zakresu trudnych sytuacji w pracy  
z klientem, spotkania w subregionach 
w zakresie współpracy podmiotów 
zatrudnienia socjalnego   
 



27 

 

 

 

 

4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 

sieć OWES Praca w zakresie koordynacji 
systemu ekonomii społecznej  

01.-12.2018  Wspólne stanowiska w zakresie 
systemu ES, praca nad strategicznymi 
dokumentami, aktualizacja regulaminu 
wsparcia finansowego OWES, 
rozwiązywanie bieżących  problemów 
w zakresie ES 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Nazwa organizacji 

 
Zakres udzielonej pomocy 

Biuro Informacyjne 
Województwa  

Wielkopolskiego  
w Brukseli 

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego będące 
odbiorcami biuletynu informacyjnego BIWW 

Pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów do projektów 
realizowanych przez konsorcja międzynarodowe  
w ramach programów UE. 

Udzielanie informacji na temat aktualnych naborów 
wniosków do projektów międzynarodowych w ramach 
programów UE oraz konsultacji społecznych i inicjatyw 
ogłaszanych przez instytucje unijne. 
 

Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Stowarzyszenie Europa-Union Kassel Wsparcie wizyty 5-7.02.2018 w Wielkopolsce 
przedstawicieli Stowarzyszenia Europa-Union Kassel 
oraz miasta Kassel. Wizyta związana była  
z przygotowaniami do organizacji "Wielkiego spotkania 
obywateli" z Polski, Niemiec i Francji, planowanego na 
październik 2018 roku w Kassel. 
 

Fundacja Fouette Wsparcie organizacji spotkania delegacji uczestników XIII 
Międzynarodowego Festiwalu Młodych Tancerzy  
z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
16.05.2018. 
 
 

Fundacja Ewy Johansen "Talent" 
 

Dofinansowanie uczestnictwa podopiecznych Fundacji 
Talent w festiwalu muzycznym w Imoli 28-30.06.2018. 
 

Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola 
Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego 

Wsparcie finansowe udziału w obchodach obchodów 
250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie 
(delegacja z udziałem członków Stowarzyszenia  
i Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka), 9-11.09.2018. 
 

Lokalna Grupa Działania "Unia Nadwarciańska" Pomoc w nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych w Regionie Rozwoju Północ 
w Mołdawii, LGD zorganizował dla delegacji mołdawskiej 
wizytę studyjną w powiecie słupeckim 27-28.09.2018 
(zwrot kosztów organizacji wizyty z budżetu BWM). 
 

Stowarzyszenie Krotochwile Zakup biletów lotniczych dla 2 przedstawicieli 
Stowarzyszenia Krotochwile do Izraela celem ich udziału 
w International Music Showcase 2018 w Izraelu  
13-19.11.2018. 
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Departament 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

 

Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" Udział w Dniu Św. Mracina w Brukseli, Belgia 3-5.12.2018 
r. Celem było wsparcie lokalnych grup działania  
w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy 
międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz 
podniesienie kompetencji lokalnych grup działania  
w zakresie wykonywanych przez nie zadań, związanych  
z realizacją Lokalnych Strategii Rozwoju. W ramach 
projektu odbyło sie spotkanie wielkopolskiej LGD  
z belgijską LGD "Kempen en Maasland". 
 

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski Udział w wyjeździe studyjnym do regionu partnerskiego 
Sibiu w Rumunii w dniach 2-7.08.2018 r. Celem była 
promocja działań i aktywności wielkopolskich LGD-ów na 
forum międzynarodowym oraz promocja turystyki 
wiejskiej, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.  
W ramach wizyty odbyło się spotkanie z miejscową 
lokalną grupą działania oraz przedstawicielami gmin 
należących do Okręgu Sibiu, gdzie omówiono możliwości 
dalszej współpracy partnerskiej. 
 

1. „Między Ludźmi i Jeziorami” 
2. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania 
Gościnna Wielkopolska" 
3. Lokalna Grupa Działania KOLD 
4. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina 
Lasów i Jezior 
5. Stowarzyszenie "LGD 7-Kraina Nocy i Dni" 
6. Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Krajna 
Złotowska 
7. Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski 
8. Lokalna Grupa Działania - „Z Nami Warto” 
9. "Między Ludźmi i Jeziorami" 
10. Stowarzyszenie "Puszcza Notecka" 
11. Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"  
12. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania 
"Źródło" 
13. Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna 
Grupa Działania" 
14. Stowarzyszenie "Wielkopolska z wyobraźnią" 
15. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 
16. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” 
17. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 
Gościnna Wielkopolska”  
18. Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” 
19. Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” 
20. Stowarzyszenie „Solna Dolina” 
21. Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 
22. Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” 
23. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” 
24. Stowarzyszenie Długosz Królewski 
25. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Krajna nad Notecią” 
26. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Okno Południowej Wielkopolski” 
27. Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski 
28. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Krajna Złotowska 

Udział w wyjeździe studyjnym pn. „Wielkopolska 
Wielkanoc w Parlamencie Europejskim w Brukseli  
- Europa przy Wielkanocnym Stole” w dniach  
25 – 28.03.2018 r. Celem była prezentacja dorobku  
i potencjału Wielkopolskich LGD oraz  promocja 
Wielkopolski na arenie międzynarodowej. W ramach 
wydarzenia odbyła sie konferencja pn. "LGD, Rozwój 
Lokalny Kierowany przez Społeczność w politykach UE 
 i Państw Członkowskich – wielkopolskie doświadczenia  
i wnioski dla kolejnych perspektyw finansowych UE". 
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5. Pozostałe formy pomocy 
 

 
V. Inne formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

z organizacjami pozarządowymi 
 
 
1. Projekty realizowane w partnerstwach z organizacjami pozarządowymi.  
 
Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu: 

29. Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R. 
30. Wielkopolska Sieć LGD 
 

 
Departament Sportu  

i Turystyki 
 
 
 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna Organizacja przez DS i Wielkopolską Organizację 
Turystyczną study tour po Wielkiej Pętli Wielkopolski dla 
delegacji z francuskiego Regionu Bretanii (19.04.2018). 
Temat: wymiana doświadczeń nt. organizacji i promocji 
szlaku wodnego. 
 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna Spotkanie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej  
z delegacją z regionu Kluż (Rumunia) – na temat 
rozpoznania możliwości współpracy w zakresie promocji 
turystycznej (05.09.2018). 
 

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Nazwa organizacji 

 
Zakres udzielonej pomocy 

 
Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

Fundacja Edukacja dla Demokracji Udostępnienie sali konferencyjnej i organizacja 
spotkania (z udziałem przedstawicieli samorządów  
z 4 obwodów ukraińskich: Chmielnickiego, 
Zaporoskiego, Czerkaskiego i Czerniowieckiego)  
z przedstawicielem DPR. 
 

Fundacja Kultury Irlandzkiej Pomoc w rozpowszechnieniu informacji  
nt. projektów edukacyjnych Fundacji Kultury 
Irlandzkiej, lipiec 2018. 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 

 
Biuro Informacyjne 

Województwa 
Wielkopolskiego  

w Brukseli 

Partnerstwo dot. współpracy  
w zakresie promocji województwa 
wielkopolskiego podczas 26. 
Finału WOŚP 

26. Finał Wielkiej 
Orkiestry 

Świątecznej 
Pomocy  

w Brukseli 

Udzielenie 
brukselskiemu 

sztabowi wsparcia 
finansowego  

i organizacyjnego. 

Promocja województwa 
wielkopolskiego podczas 

Finału WOŚP 
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Samorząd 
Województwa 

Wielkopolskiego 
przekazał fotografie         

z pejzażami  
z regionu wykonane 

przez laureatów 
konkursu          

 o nagrodę Marszałka 
Województwa 

Wielkopolskiego. 
Licytowana była 
również książka 
pisarza Piotra 
Bojarskiego 

pt. "Biegacz" 
 

 
Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

 

Partnerstwo w ramach organizacji 
koncertu  obchodów 70-lecia 
Państwa Izrael 

Współpraca ze 
Związkiem Gmin 
Wyznaniowych 

Żydowskich przy 
okazji obchodów 
70-lecia Państwa 

Izrael 
 

16 000,00 zł Organizacja koncertu z okazji 
obchodów  70-lecia Państwa 

Izrael, maj 2018 

 
Departament 

Sportu i Turystyki 

Współpraca ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym 
"Wielkopolska" z Poznania   
w ramach organizacji 
Podsumowania Cyklu Grand Prix 
2018 w Półmaratonie w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego w dniu 
24 listopada 2018 roku 
 

Grand Prix 
Wielkopolski 

2018 
w Półmaratonie 

Pomoc  
w realizacji 

podsumowania cyklu 
poprzez 

udostępnienie Sali 
Sesyjnej oraz 

organizację cateringu 
na kwotę 
6.000 zł 

 

Przeprowadzenie cyklu Grand 
Prix  Wielkopolski  

w półmaratonie oraz 
organizacja podsumowania 

dla ok. 150 osób (sala, 
catering) 

 

1. Pracownicy DS byli członkami 
komisji 
przetargowych/ofertowych 
powołanych przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną w 
ramach realizowanych przez 
siebie projektów i zadań. 
 
2. Pracownicy DS. dokonywali 
korekty merytorycznej 
wydawnictw promocyjnych 
wydawanych przez Wielkopolską 
Organizacją Turystyczną. 
 

Współpraca 
z Wielkopolską 

Organizacją 
Turystyczną 

Pomoc rzeczowa  
(liczba 

roboczogodzin) 
trudna do 

wycenienia. 

Dbałość o wysoką jakość 
realizowanych zadań 

Kontynuacja udzielonej przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego Klastrowi 
Turystycznemu "Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce": 
 
a) sublicencji do używania logo 
Szlaku Piastowskiego wraz  

Współpraca  
z Klastrem 

Turystycznym 
"Szlak Piastowski  
w Wielkopolsce" 

współpraca 
niefinansowa 

Utrzymanie w mocy 
regulaminu dotyczącego 

zasad korzystania  
z logo Szlaku Piastowskiego; 

szeroka promocja Szlaku 
Piastowskiego 
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z podstawową księgą znaku, na 
polach eksploatacji wymienionych 
w porozumieniu 
 
b) licencji do używania 
rozszerzonej księgi znaku, na 
polach eksploatacji wymienionych 
w porozumieniu (porozumienie z 
dnia 6 października 2016 r., 
zawarte na czas nieokreślony). 
 

Kontynuacja udzielenia 
uprawnień administratora na 
stronie: www.szlakpiastowski.pl 
oraz udostępnienie adresów  
e-mail bazujacych o ww. domenę 
Klastrowi Turystycznemu "Szlak 
Piastowski w Wielkopolsce", jako 
koordynatorowi Szlaku 
Piastowskiego w naszym regionie 
(porozumienie z dnia 5 stycznia 
2017 r., zawarte na czas 
nieokreślony). 
 

Współpraca 
z Klastrem 

Turystycznym 
"Szlak Piastowski 
w Wielkopolsce" 

współpraca 
niefinansowa 

Koordynacja działań na Szlaku 
Piastowskim redakcja strony 

internetowej Szlaku 
Piastowskiego 

 
 

Departament 
Zdrowia 

 
 
 

partnerstwo nieformalne Turniej im. Maćka 
Zawiei- Rada 

Osiedla Górczyn 

bezkosztowo - 
materiały 

promocyjne-gadżety 
 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

i promocja zdrowego trybu 
życia 

 

partnerstwo nieformalne 3 Bieg Poznaniaka 
dla 

przedszkolaka- 
Stowarzyszenie 

na Rzecz Edukacji 
Dzieci i Młodzieży  

z Autyzmem 
'Aperio" 

 

bezkosztowo - 
materiały 

promocyjne-gadżety 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom  

i promocja zdrowego trybu 
życia 

umowa partnerstwa Projekt „Miej to  
z głowy” w 

ramach 
Narodowego 

Programu 
Zdrowia 

bezkosztowo - 
udostępninie 

przestrzeni Urzędu, 
promocja wydarzenia 
wśród pracowników 

UMWW 
 

Współorganizowano Małe Dni 
Zdrowia Psychicznego  

– konferencja, warsztaty, 
ankieta dot. wypalenia 

zawodowego 
 

partnerstwo nieformalne Onkorejs – marsz 
wybrzeżem 

Bałtyku przeciwko 
nowotworom 

1 876,00 zł Sfinansowano transport 
uczestniczek marszu  
w ramach inicjatywy 

„Onkorejs” na trasie Konin – 
Świnoujście – Konin 

 

partnerstwo nieformalne Regionalne Forum 
Pacjentów 

Onkologicznych 
 
 

bezkosztowo Wsparcie merytoryczne 
(zapewnienie prelegentów) 

Forum 
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partnerstwo nieformalne Bieg Kobiet 
„Zawsze 

Pier(w)si” - 
Fundacja w Biegu 

 

4 000,00 zł Sfinansowanie pamiątkowych 
medali dla uczestniczek biegu 

 
Regionalny 

Ośrodek Polityki 
Społecznej  
w Poznaniu 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a Fundacją Nowy Horyzont  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

"Na Ścieżce 
reintegracji - 

działania 
sieciujące  

w subregionie 
pilskim" - 
realizacja 

projektu w latach 
2016-2018 

całkowita wartość 
projektu:  

1 932 081,00 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 835 476,95 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  118 osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych  

- zawarcie 11 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu, zawarta 
między ROPS a Fundacją AKME,  
Gminą Gołuchów/GOPS 
Gołuchów, Miastem i Gminą 
Pleszew/MGOPS Pleszew,  w 
ramach WRPO na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 

"Rozwój usług 
aktywnej 
integracji  

w subregionie 
kaliskim" - 
realizacja 

projektu w latach 
2016-2018 

całkowita wartość 
projektu:  

2 699 624,43 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 2 564 424,90 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  200 osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych - 
zawarcie 11 porozumień  

o współpracy 
 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a Fundacją AKME, Gminą 
Jastrowie/GOPS Jastrowie, 
Wielkopolskim Związkiem 
Pracodawców LEWIATAN,  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, wspólfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 

"Aktywna 
integracja  

w powiecie 
złotowskim" - 

realizacja 
projektu w latach 

2016-2018 

całkowita wartość 
projektu:  

1 443 822,00 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 371 577,75 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  120 osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 8 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, wspólfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 

"Sieć dobrego 
wsparcia " - 

realizacja 
projektu w latach 

2016-2018 

całkowita wartość 
projektu:  

3 397 135,08 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 3 224 897,83 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  200  osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 12 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Fundacją Partycypacji 
Społecznej , w ramach WRPO na 

"Aktywność 
zawodowa  

i społeczna jest 
nam bliska " - 

całkowita wartość 
projektu:  

2 005 017,12 zł 
kwota 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  180  osób 
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lata 2014-2020, 
wspólfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

realizacja 
projektu w latach 

2018-2020 

dofinansowania z UE  
- 1 704 264,55 zł 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Fundacją Nowy Horyzont, 
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, wspólfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

"Sieć aktywnej 
integracji" - 

realizacja 
projektu w latach 

2018-2020 

całkowita wartość 
projektu:  

1 707 812,38 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 451 640,52 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  92  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Fundacją Aktywności 
Lokalnej , w ramach WRPO na lata 
2014-2020, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

"AKTYWNI 
ZINTEGROWANI. 

Aktywna 
integracja  

w subregionie 
poznańskim" - 

realizacja 
projektu w latach 

2018-2020 

całkowita wartość 
projektu:  

2 305 509,60 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 1 959 109,60 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  48  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy 

 

umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Miastem i Gminą 
Pleszew/Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Pleszewie i Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju, w ramach 
WRPO na lata 2014-2020, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 

"Gmina  
z Inicjatywą - 

szansą na rozwój 
społeczności 

lokalnej" - 
realizacja 

projektu w latach 
2018-2020 

całkowita wartość 
projektu: 

901 862,15 zł 
kwota 

dofinansowania z UE  
- 766 582,82 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  100  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji  
w samorządach lokalnych - 

zawarcie 10 porozumień  
o współpracy 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych - 
porozumienie dot. organizacji 
wydarzeń 

„Spotkanie  
z ekonomią 
społeczną  
w Kinie.” 

6 800,00 zł wzrost świadomości  
nt. ekonomii społecznej, 

spółdzielczości uczniowskiej 
oraz rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami 

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka - porozumienie dot. 
organizacji wydarzeń 

Stoiska 
wystawiennicze 

podczas: 
Festiwalu Sztuki  
i Przedmiotów 
Artystycznych  

10 500,00 zł wzrost świadomości 
 nt. ekonomii społecznej, 

spółdzielczości uczniowskiej 
oraz rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami 
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w Poznaniu oraz 
Targów 

Edukacyjnych 
 

Stowarzyszenie Etap - 
porozumienie dot. organizacji 
wydarzeń 

„Targi Ekonomii 
Społecznej 

w Wągrowcu” 

15 400,00 zł wzrost świadomości  
nt. ekonomii społecznej, 

spółdzielczości uczniowskiej 
oraz rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami 

 

Centrum PISOP - porozumienie 
dot. organizacji wydarzeń 

Gali Konkursu 
„Asy Biznesu”, 

Targów Ekonomii 
Społecznej 
„Jarmark 

Pomysłów”, 
Wielkopolskie 

Forum Liderów 
Lokalnych 

 

9 500,00 zł wzrost świadomości  
nt. ekonomii społecznej, 

spółdzielczości uczniowskiej 
oraz rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami 

Fundacja im. Królowej Polski św. 
Jadwigii - porozumienie dot. 
organizacji wydarzeń 

„Dzień Godności 
Osoby z 

Niepełnosprawno
ścią Intelektualną. 

Spotkanie  
z Ekonomią 
Społeczną”, 

 V Regionalne 
Targi Biznesu  

i 
Przedsiębiorczości 

Konferencji pn. 
„Budowanie 
partnerstw 

lokalnych na rzecz 
rozwoju Ekonomii 

Społecznej” 
 

10 800,00 zł wzrost świadomości  
nt. ekonomii społecznej, 

spółdzielczości uczniowskiej 
oraz rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami 

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Instytutem Małego 
Dziecka im. Astrid Lindgren,  
w ramach WRPO na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

„Dobry start” - 
realizacja 
projektu  
w latach  

2018 – 2020 

Całkowita wartość 
działania:  

318 840,00 zł. 
Wykonanie ROPS 
2018: 66 673,97 zł 

Celem projektu jest 
zapobieganie zagrożeniu 

wykluczeniem społecznym 
rodzin z małymi dziećmi 

poprzez zwiększenie dostępu 
do dobrej jakości usług 

społecznych - zapobieganie 
zagrożeniu wykluczeniem 

społecznym 100 rodzin (300 
osób) z małymi dziećmi (od 
urodzenia do 5 roku życia) z 

Województwa 
Wielkopolskiego poprzez 
zwiększenie dostępu do 

dobrej jakości usług 
społecznych. Celem zadania 
jest ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, 
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trwałych oraz wysokiej jakości 
usług,  

w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych 

świadczonych  
w interesie ogólnym - 

sieciowanie modelowych 
rozwiązań poprzez rozwój 

usług społecznych  
w regionie. 

 

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w Szczecinie. 
Projekt realizowany w ramach  
POWER 2014-2020, 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Partnerem 
społecznym projektu w roku 2018 
było Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Autystycznym "Dalej 
Razem"  

„Azymut-
Samodzielność” 
(PO WER 2.8 - 
Rozwój form 

mieszkalnictwa 
wspomaganego 

na rzecz osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym jako 

form 
zinstytucjonalizo

wanych) - 
realizacja 
projektu  
w latach  

2018 – 2022 

Całkowita wartość 
działania:  

1 555 964,00 zł. 
Wykonanie ROPS 
2018: 99 041,26 zł 

Celem projektu Azymut-
Samodzielność jest 

wypracowanie rozwiązań 
umożliwiających niezależne 
życie osobom z całościowym 
zaburzeniem rozwoju, w tym  

z autyzmem i zespołem 
Aspergera w 6 gminach w 

woj. zachodniopomorskim (3), 
lubuskim (2) i wielkopolskim 
(1) w formie wypracowania 

standardów funkcjonowania 
mieszkań wspomaganych, 

które, zgodnie z zasadą 
deinstytucjonalizacji, 

przyczynią się do świadczenia 
dobrej jakości usług w ich 

środowisku lokalnym. Celem 
głównym projektu jest 

wypracowanie standardów i 
przeprowadzenie pilotaży w 

zakresie usług mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z 
całościowym zaburzeniem 

rozwoju, w tym  
z autyzmem i zespołem 

Aspergera w 6 gminach w 
woj. zachodniopomorskim (3), 
lubuskim (2) i wielkopolskim 

(1), z uwzględnieniem 
możliwości finansowania tych 

rozwiązań, w latach 2018-
2022. 

 
 

Umowa partnerska na rzecz 
realizacji projektu zawarta między 
ROPS a  Fundacja im. Doktora 
Piotra Janaszka "Podaj Dalej". 
Projekt realizowany w ramach 
WRPO 2014-2020, 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

„Akademia 
Samodzielności 

dla osób 
z niepełnosprawn

ością w 
Wielkopolsce” - 

realizacja 
projektu w latach 

2018-2021 

Całkowita wartość 
działania: 286 680,00 
zł. Wykonanie ROPS 
2018: 56 722,07 zł 

Celem projektu jest 
zwiększenie samodzielności i 

samoobsługi 72 ON 
niesamodzielnych poprzez 

udział w zajęciach  
w okresie 01.03. 2018 - 
28.02.2021 i poprawa 

dostępu do usług 
opiekuńczych i asystenckich w 

społecznościach lokalnych 
poprzez zwiększenie 
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Projekty realizowane przez jednostki podległe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

kompetencji 45 opiekunów 
faktycznych. Celem zadania 
jest ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych  
w interesie ogólnym - 

sieciowanie modelowych 
rozwiązań poprzez rozwój 

usług społecznych w regionie. 
 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa projektu/zadania 

 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 

 
 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 

Wielkopolskiego 

 
 

współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem Biegaj  

z Mapą 

Grand Prix Dziewiczej 
Góry w Biegach Górskich 

2017/2018 

2 199,95 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej 

współorganizacja  
z Poznańskim Oddziałem 
Polskim Towarzystwem  

Turystyczno-Krajoznawczym 
 

Cykl rajdów po Parkach 
Krajobrazowych 

9 836,60 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej 

współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 

Sportowym "JANTAR" 

XIII "Olimpiada bez 
Barier" im. Ireny Naskręt 

- Racot 2018 

2 000,00 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej, integracja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych 
 

współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 

Sportowym "JANTAR" 

Wiosenne Biegi 
Przełajowe - Racot 2018 

1 500,00 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej, popularyzacja akcji 
"Polska Biega" 

 

współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 

Sportowym "JANTAR" 

XXV Bieg Olimpijski - 
Racot 2018 

2 000,00 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej, popularyzacja akcji 
"Polska Biega" 

współorganizacja ze 
Szkolnym Klubem 

Sportowym "JANTAR" 
 
 
 

Igrzyska III Wieku - Racot 
2018 

1 000,00 zł edukacja przyrodnicza, 
promowanie aktywności 

fizycznej 



37 

 

 
 
 
  
 
 

współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem 

"Ostrzeszowska Lokalna 
Grupa Działania" 

 

XIII "Ogólnopolski 
Festiwal Pasztetników  

i Potraw z Gęsi  
w Ostrzeszowie" 

5 000,00 zł promocja walorów 
kulturowych Wielkopolski 

współorganizacja ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Boszkowa 

Czyścimy Jezioro 
Dominickie 

1 000,00 zł zwiększenie świadomości 
ekologicznej, usunięcie 

odpadów z brzegów oraz wód 
jeziora 

 

współorganizacja z Fundacją 
"Zerknij Tu" 

spacer na obszarze 
Żerkowsko 

Czeszewskiego PK  
z okazji "Dnia bociana 

białego" 
 

- edukacja przyrodnicza 

współorganizacja z Zarządem 
Okregu Ligi Ochrony 
Przyrody w Poznaniu 

organizacja obchodów 
90-lecia Ligi Ochrony 

Przyrody 

4 370,00 zł edukacja dzieci i młodzieży  
o historii ochrony przyrody 

w Polsce 
 

Współorganizacja   
z Fundacją "Zielonka 

Challenge" 

organizacja Zielonka 
Challenge 2018 

5 500,00 zł edukacja przyrodnicza 
podczas czynnej formy 
wypoczynku, promocja 

walorów PK Puszcza Zielonka 
 

Współorganizacja z Fundacją 
Zakłady Kórnickie 

realizacja projektu 
"Drzewko Franciszka" 

18 000,00 zł promocja wiedzy ekologicznej  
i przyrodniczej 

 

 

KWOTA CAŁKOWITA:  52 406,55 zł 
 

WORD Leszno 
 

współudział z PZMot Oddział 
w Poznaniu w organizacji  

i przeprowadzeniu turnieju 
BRD - etap powiatowy 

 

Turniej BRD  SP i Gimn. 
M. Leszna i powiatu 

leszczyńskiego 

3 990,00 zł Podnoszenie wiedzy z zakresu 
ruchu drogowego oraz 

kształtowanie bezpiecznych 
zachowań na drodze 

współudział z PZMot Oddział 
w Poznaniu w organizacji  

i przeprowadzeniu turnieju 
BRD - etap powiatowy 

 

Turniej BRD  szkół 
ponadgimnazjalnych      
M. Leszna i powiatu 

leszczyńskiego 

962,79 zł Podnoszenie wiedzy z zakresu 
ruchu drogowego oraz 

kształtowanie bezpiecznych 
zachowań na drodze 

współudział z PZMot Oddział 
w Poznaniu  w organizacji  

i przeprowadzeniu turnieju 
BRD - etap wojewódzki 

 

Turniej BRD SP  i Gimn.  
etap wojewódzki  Chojno 

pow. rawicki 

2 052,00 zł Podnoszenie wiedzy z zakresu 
ruchu drogowego oraz 

kształtowanie bezpiecznych 
zachowań na drodze 

 

KWOTA CAŁKOWITA: 7 004,79 zł 
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2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2018 objęto patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (lub wyrażono 
zgodę na udział w komitetach honorowych) 199 przedsięwzięć, których organizatorem lub 
współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku publicznego. 
 
 
3. Konferencje, seminaria i sympozja, w których udział brali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 
 
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

3. Konferencje, seminaria i sympozja, w których udział brali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych 
 
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
Biuro 

Informacyjne 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Brukseli 

Europa przy wielkanocnym 
stole wielkopolskim 
 

Wsparcie Lokalnych Grup Działania 27.03.2018  Parlament 
Europejski 

IX Edycja Dnia św. Marcina  
w Brukseli 

Wydarzenie promujące Wielkopolskę.  
W trakcie wydarzenia goście mogli 
skosztować wypiekanych na miejscu 
rogali świętomarcińskich i specjałów 
wielkopolskiej kuchni przygotowanych 
przez Lokalną Grupę Działania „Solidarni 
w Partnerstwie” z powiatu konińskiego. 
Ponadto mieli okazję obejrzeć występ 
parateatralnej grupy Asocjacja 2006. 
poświęcony historii św. Marcina oraz 
posłuchać muzyki Pierwszej Poznańskiej 
Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele.  
 

4.12.2018  Siedziba BIWW 

Nawiązanie współpracy  
i wymiana dobrych praktyk 
pomiędzy Lokalnymi Grupami 
Działania z Wielkopolski  
i Flandrii 
 

Spotkanie przedstawicieli Lokalnych 
Grup Działania z Wielkopolski i Flandrii 

5.12.2018  Neerpelt, Flandria 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

X. Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 28.05.2018 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

 

XI. Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 08.10.2018 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 
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XII.  Posiedzenie Komitet Monitorujący WRPO 2014+ 18.12.2018 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

 

Podsumowanie działań 
informacyjno promocyjnych  
zrealizowanych w ramach 
WRPO  2014+ w  2018 r. oraz 
omówienie działań 
zaplanowanych w 2019 r. 
 

Spotkanie Grupy roboczej 
 IZ ds. informacji  

i promocji 

17.12.2018 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

Dialog obywatelski "Silne 
regiony,  silna Europa" 
 

Dialog obywatelski 08.10.2018 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego  
w Poznaniu 

 

 
Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Szkolenie dla potencjalnych 
beneficjentów oraz 
beneficjentów – dotyczące 
konkursu nr 2/2018 dla 
partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na wybór 
operacji, które będą 
realizowane w 2018 r.  
w ramach dwuletniego planu 
operacyjnego na lata 2018-
2019 
 

szkolenie 16.01.2018  Poznań 

Szkolenie dotyczące naboru 
wniosków na operacje typu 
„Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne”, 
operacje typu „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej” oraz 
operacje typu „Ochrona 
zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach 
działania „Podstawowe usługi  
i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 
 

szkolenie 06.03.2018  Poznań 

Posiedzenie Grupy Roboczej 
ds. KSOW w województwie 
wielkopolskim 
 

spotkanie 23.04.2018 Poznań 

Szkolenie dotyczące 
możliwości realizacji 
przedsięwzięć w ramach 
PROW 2014-2020 oraz 

szkolenie 18.06.2018 

Poznań 
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aktywizacji mieszkańców 
obszarów wiejskich 
 

„Konferencja podsumowująca 
dotychczasowe efekty 
wdrażania PROW 2014-2020 
oraz PO Rybactwo i Morze 
2014-2020” 
 
 

konferencja 28.08.2018  Poznań 

Spotkanie konsultacyjno-
szkoleniowe dla LGD 
dotyczące wdrażania 
poddziałania 19.2  
– Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego 
kierowanego przez 
społeczność oraz 19.4 
Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji  
 

spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe 12.10. 2018  Poznań 

 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

Wielkopolskie Obchody 
Światowego Dnia Turystyki 
 

uroczystości 28.09.2018 Międzychód  
/ Prusim 

Otwarcie sezonu wodnego na 
Wielkiej Pętli Wielkopolski 
 

uroczystości 16.06.2018 Śrem 

Gabinet 
Marszałka 

Obchody 78. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej i drugiej masowej 
zsyłki Polaków na Sybir 

uroczystości 13.04.2018 Poznań 

XX Wojewódzko 
Archidiecezjalne Dożynki 
Wielkopolskie 

impreza 26.08.2019 Poznań 

Obchody 79. rocznicy 
powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego                                                                      
 

uroczystości 27.09.2018 Poznań 

Obchody 100. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego               
 , 

uroczystości 27.12.2018 Poznań 

Obchody 100. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 

uroczystości 28.12.2018 Warszawa 
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3.2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

„Zrozumieć i Pomóc I Forum Zdrowia 
Psychicznego” 
 

konferencja 11.10.2018 Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 

„Spotkanie z ekonomią społeczną  
w Kinie.” 
 

wydarzenia 25.04.2018 
13.06.2018 
20.09.2018 

 

Konin, Koło 

Stoiska wystawiennicze podczas: 
Festiwalu Sztuki i Przedmiotów 
Artystycznych w Poznaniu oraz 
Targów Edukacyjnych 
 

targi 23-25.03.2018 
30.11-02.12.2018 

  
 
 

Poznań 

„Targi Ekonomii Społecznej 
w Wągrowcu” 
 

targi 15.12.2018 Wągrowiec 

Gala Konkursu „Asy Biznesu”, Targów 
Ekonomii Społecznej „Jarmark 
Pomysłów”, Wielkopolskie Forum 
Liderów Lokalnych 
 

targi, wydarzenia 23.05.2018 
13.06.2018 
15.06.2018 

Poznań, Leszno 

„Dzień Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Spotkanie z Ekonomią Społeczną”,  
V Regionalne Targi Biznesu  
i Przedsiębiorczości, Konferencji  
pn. „Budowanie partnerstw lokalnych 
na rzecz rozwoju Ekonomii 
Społecznej”  
 

wydarzenia, targi 16.05.2018 
24.05.2018 
25.05.2018 

Pleszew, Ostrów Wielkopolski, 
Koźmin Wielkopolski 

Dzień Wolontariusza 2018 
 

gala 12.12.2018 Poznań/Sala Ziemi 

Spotkanie WOA i NOA w sprawie 
wypracowania uwag do projektu 
ustawy z dnia 26.04.2018 o zmianie 
ustawy o WRiSPZ oraz niektórych 
innych ustaw 
 

warsztaty 
merytoryczne w 

zakresie procedur 
adopcyjnych 

26.04.2018 Poznań 

Spotkanie WOA i NOA- omówienie 
nowych przepisów dot. RODO, 
sprawozdań kwartalnych, projekt 
ustawy o zmianie ustawy o WRiSPZ- 
omówienie uwag do projektu 
 

warsztaty 
merytoryczne  

w zakresie 
procedur 

adopcyjnych 

08.05.2018 Poznań 

Spotkanie WOA i NOA dotyczące 
zmian w ustawie o WRiSPZ 

warsztaty 
merytoryczne  

w zakresie 
procedur 

adopcyjnych 
 

04.06.2018 Poznań 
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3.3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

 
 
3.4. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
 

Spotkanie robocze WOA i NOA  
w sprawie konsultacji projektu z dnia 
28.09.2018 ustawy o WRiSPZ 

warsztaty 
merytoryczne  

w zakresie 
procedur 

adopcyjnych 
 

29.10.2018 Poznań 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

Poradnictwo zawodowe dla osób 
uzależnionych od narkotyków i 
innych środków psychoaktywnych 
po zakończonym programie 
terapeutycznym w 
wyspecjalizowanych placówkach. 
 

Indywidualne konsultacje 
zawodowe nakierowane na 
przywrócenie zdolności do 
zatrudnienia i powrót do 

społeczeństwa podopiecznych 
Stowarzyszenia. 

sukcesywnie  
w ciągu całego 

roku 

Stowarzyszenie MONAR 
Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna  

w Koninie 

Holenderski rynek pracy – warunki 
pracy i zagrożenia 

Konferencja w ramach 
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy 

 

25.04.2018  WUP w Poznaniu 

Wyzwania wielkopolskiego rynku 
pracy 

Konferencja w ramach 
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy 

 

18.10.2018  WUP w Poznaniu 

Konferencja podsumowująca dwa 
badania zrealizowane w 2017 r. 
przez WUP w Poznaniu pn. Kondycja 
pracobiorców na wielkopolskim 
rynku pracy oraz pn. Sektor ICT na 
wielkopolskim rynku pracy 

Konferencja 27.02.2018  WUP w Poznaniu 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 

WORD KONIN 
 

Współorganizacja w czasie trwania ferii 
zimowych działań prewencyjnych pod hasłem 
„Bezpiecznie, zdrowo i sportowo”. 
 

Szkolenie 14.02.2018r. Szkoła Podstawowa  
nr 3  w Koninie. 

Organizacja spotkań z dziećmi biorącymi udział  
w organizowanych półkoloniach podczas 
trwania ferii zimowych "Bezpieczne ferie". 
 

Szkolenie 19.02.2018r. WORD w Koninie. 
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Współorganizacja "XVI Ogólnopolskiego Zlotu 
Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK". 
 

Szkolenie 12.05.2018r. Żychlin 

Współorganizacja festynu rodzinnego                             
na Osiedlu Chorzeń w Koninie  
-"Dni Chorznia". 
 

Festyn 26.05.2018r. Konin 

Współorganizacja "Międzyszkolnego 
Maratonu Sportowego". 

Szkolenie 31.05.2018r. Konin 

Współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka 
„RAZ NA LUDOWO” –Park im. F. Chopina  
w Koninie.  
 

Festyn 03.06.2018r. Konin 

Współorganizacja "Festiwalu Życia". 
 

Szkolenie 15.06.2018r. Powidz 

Współorganizacja działań prewencyjnych pod 
hasłem „Bezpieczne Wakacje”, które 
skierowane były do uczestników półkolonii.  

Szkolenie 26.06.2018r. 
12.07.2018r. 

Konin,                                                                                
Konin-Gosłwice 

Współorganizacja "Terenowej Gry 
Strażackiej".  
 

Konkurs 04.08.2018r. Licheń Stary 

Współorganizacja X Otwartych Mistrzostw 
Klubów HDK PCK  „W zabawach na plaży”. 
 

Konkurs 05.08.2018r. Licheń Stary 

Współorganizacja festynu rodzinnego                                        
w Rzgowie. 
 

Festyn 25.08.2018r. Rzgów 

Współorganizacja "XI Konińskiej Masy 
Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu 
2018". 
 

Rajd rowerowy 22.09.2018r. Konin 

Współorganizacja festynu rodzinnego. Festyn 05.10.2018r. Szkoła Podstawowa  
nr 9  w Koninie 

 

Zorganizowanie szkolenia dla rowerzystów, 
którego głównym celem była prezentacja 
przepisów ruchu drogowego dotyczących 
rowerzystów oraz wyjaśnienie zasad 
korzystania                 z rowerów miejskich miasta 
Konina. 
 

Szkolenie. 10.10.2018r. Konin 

Współorganizacja festynu rodzinnego.  
 

Festyn 06.12.2018r. Plac Wolności   w Koninie 

 
WORD PIŁA 

 
Konkurs z Prawem jazdy w dorosłość dla 
uczniów szkół średnich 
 

konkurs marzec WORD w Pile 

Konkurs z Prawem jazdy w dorosłość dla 
uczniów Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Łobżenicy  
 

konkurs marzec WORD w Pile 

Konkurs "Bezpieczny Przedszkolak" konkurs marzec 
 

WORD w Pile 
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3.5. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
 

 
 
 
 
 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół podstawowych   
 

turniej kwiecień ZS nr 2 w Pile Miejskiej 
Miasteczko Ruchu 

Drogowego 
 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół  średnich  

turniej kwiecień ZS nr 2 w Pile Miejskiej 
Miasteczko Ruchu 

Drogowego 
 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
dla uczniów szkół specjalnych  
 

turniej kwiecień Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pile 

 

WORD LESZNO 
 

Kształtowanie bezpiecznych zachowań 
uczestników ruchu drogowego - "Odblask to 
nie obciach" 
 

impreza plenerowa 
 

26 sierpnia 
 

Stadion im. Alfreda 
Smoczyka  
w Lesznie 

 

Rajdy rowerowe sekcji rowerowej PTTK 
Oddział Kościan 
 

imprezy rowerowe 29 maja 
 

Boszkowo, ziemia 
leszczyńska 

 
 
 

Rajdy rowerowe sekcji rowerowej SP Chojno imprezy rowerowe 22 maja,   
21 czerwca,     
22 września,   
20 listopada 

 

rajd rowerowe do:      
Osieka, nad zalew  

w Jutrosinie, Powiatowy Zlot 
Krajznawczy PTTK  

w Rawiczu, wycieczka 
rowerowa na Uroczysko 

Zielony Dąb 
 

 

Temat spotkania 

 

 

Rodzaj 

spotkania 

 

 

Termin 

 

Miejsce 

Ekoforum targi edukacyjne 
 

23-25 marca Poznań 

„Rola parków krajobrazowych 
w zachowaniu przyrodniczego i 
kulturowego dziedzictwa Wielkopolski” 
 

konferencja 6-7 września Kobylnica 

Wielkopolski Dzień Ochrony Środowiska 
 

wydarzenie 
plenerowe 

 

3 czerwca 
 

Poznań 
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VI. Środki finansowe przekazywane organizacjom pozarządowym w ramach zadań lub 
kompetencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego poza Programem współpracy 
 
 

1. Departament Kultury 

 
L.p.  

 

 
Podmiot i nazwa zadania Liczba 

podpisanych 
umów 

 
Wysokość 

przekazanych środków 
finansowych 

 

1.  
Stowarzyszenie Nasze Dzieci - "Gloria Victoribus. Ocalić od 
zapomnienia Powstanie Wielkopolskie" 
 

1 17 000,00 

2.  
Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem - projekt 
"Słowicze Trele" 
 

1 7 000,00 

3.  
Lednica 2000 -  koncert "Tyle dobra" 
 

1 8 000,00 

4.  
Kongres Kobiet - IV Wielkopolski Kongres Kobiet 
 

1 15 000,00 

5.  
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek - przygotowanie 
wystawy "Mistrzowie ilustracji" 
 

1 25 000,00 

6.  
Fundacja Muzeów Wielkopolskich - konkurs na Wydarzenie 
Muzealne Roku "Izabella 2017" 
 

1 25 000,00 

7.  
Stowarzyszenie Dom Twórczości V Edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu więziennej twórczości literackiej 
 

1 30 000,00 

8.  

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. 
Karola Marcinkowskiego - współpraca w zakresie 
organizacji uroczystego koncertu w Teatrze Wielkim  
w Poznaniu w dniu 21.05.2018 
 

1 20 000,00 

9.  
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP  
- zbudowanie i posadowienie pomnika 
 

1 10 000,00 

10.  

Polski Związek Emerytów i Rencistów, Zarząd Rejonowy  
w Gostyniu - XVII Spotkania Świętogórskie Seniorów  
W Gostyniu 
 

1 3 000,00 

11.  
Towarzystwo Śpiewacze Magnificat               Koncert chóru 
 

1 5 000,00 

12.  
PTPN - konkurs na publikację 
 

1 15 000,00 

13.  
Grupa Baletowa Gwiazda - udział w Festiwalu La Costa 
Musical w Hiszpanii 
 

1 30 000,00 

14.  
Stowarzyszenie Jazz Poznań - warsztaty jazzowe 
 

1 70 000,00 

15.  

Archidiecezja Poznańska - usługa promocji w ramach 
koncertu "Il Divo" 
 
 

1 350 000,00 
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2. Gabinet Marszałka 
 

16.  
Fundacja Malta - promocja wydarzeń muzycznych 
 

1 120 171,00 

17.  
Kościół Ewangeliczno-Metodystyczny - Ekumeniczne 
Święto Biblii 
 

1 25 000,00 

18.  
Stowarzyszenie Magnus Ventus - Piła Festival 1 

 
50 000,00 

19.  
Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu z siedzibą  
w Poznaniu - XVI Festiwal "Zostań Gwiazdą Kabaretu" 
 

1 8 000,00 

20.  
Stowarzyszenie Hurrra Kultura! - Młody Duch Tańca 
 

1 18 000,00 

21.  
Fundacja Literacka "Jak podanie ręki" - konferencja 
poetycka 

1 12 000,00 

22.  

Towarzystwo Samorządowe w Koninie - działania związane 
z upamiętnieniem postaci inż.. Saturnina Czerniewicza  
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
 

1 15 000,00 

23.  
Fundacja Malta - promocja wydarzeń muzycznych 
 

1 80 000,00 

24.  
Stowarzyszenie Czasu Kultury - wydanie kwartalnika "Czas 
Kultury" 
 

1 41 000,00 

25.  
Fundacja Fabryka Sztuki - Speaking Concert "Pokolenia 
Ignacego Jana Paderewskiego" 
 

1 25 000,00 

26.  
Stowarzyszenie Młodego Artysty "Puer Docilis" - 
Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych 
 

1 5 000,00 

27.  
Fundacja Krąg Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego 
- udział w Festiwalu Musical de Marchienne 
 

1 10 000,00 

28.  
Fundacja Malta - promocja działań społecznych 
 

1 100 000,00 

29.  
Fundacja Tygodnika Powszechnego - debata poświęcona 
Powstaniu Wielkopolskiemu 
 

1 800,00 

 
RAZEM: 1 139 971,00 zł 

 

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

 

 
Podstawa 

prawna 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 

1.  

12. edycja Festiwalu Muzycznego 
Juwenalia Poznań 2018,  24-26 maja 2018 
(Fundacja na rzecz Integracji Środowiska 
Akademickiego Miasta Poznania „Jeden 
Uniwersytet” ) 
 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Festiwalu 

1 18 450,00 zł  
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2.  

XIV Wielka Gala Chrytatywna, 1 grudnia 
2018 (Fundacja Mam Marzenie) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Gali 

1 20 000,00 zł 

3.  

XXI Dzień Judaizmu pod hasłem "Pokój! 
Pokój dalekim i bliskim", 10-19 stycznia 
2018 (Stowarzyszenie COEXIST) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Dnia 

Judaizmu 
 

1  4 000,00 zł  

4.  

18. Ogólopolski Festiwal Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
Albertiana, 19 marca 2018 (Fundacja Anny 
Dymnej "Mimo wszystko") 
 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Festiwalu 

1 2 000,00 zł  

5.  

Zawody Żużlowe 68. Memoriał Alfreda 
Smoczyka, 13 maja 2018 (Klub Sportowy 
Unia Leszno)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas zawodów 

1 10 000,00 zł  

6.  

35. Szybowcowe Mistrzostwa Świata 2018, 
7-21 lipca 2018 (Aeroklub Ostrowski)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Mistrzostw 
 

1 30 000,00 zł  

7.  

XIV Memoriał im. Arkadiusza Gołasia, 5-7 
października 2018 (Wielkopolski Związek 
Piłki Siatkowej)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Memoriału 
 

1 12 000,00 zł  

8.  

Uroczystość wręczenia statuetek Dobosza 
Powstania Wielkopolskiego, 10 grudnia 
2018 (Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

uroczystości 
 

1 15 000,00 zł  

9.  

VII Dni Pracy Organicznej, 5-29 kwietnia 
2018 (Stowarzyszenie Unia Wielkopolan)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Dni Pracy 

Organicznej 
 

1 2 500,00 zł  

10.  

Konferencja Poznań Model United Nations 
2018, 8-10 lutego 2018 r.  (Stowarzyszenie 
Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny 
Modrzejewskiej) 
 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Konferencji 

1 12 000,00 zł  

11.  

100-lecie Związku Inwalidów RP na ziemi 
wielkopolskiej, 28 kwietnia 2018 (Związek 
Inwalidów RP) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Jubileuszu 

1 25 000,00 zł  
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12.  

Mistrzostwa Świata Odysei Umysłu, 22 
maja - 3 czerwca 2018 (Fundacja ZOO 
Zaradni Odważni Oryginalni) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Mistrzostw 
 

1 20 000,00 zł  

13.  

Publikacja Hipolita Cegielskiego "Życie  
i zasługi Doktora Karola Marcinkowskiego" 
(Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
w publikacji 

 

1 5 000,00 zł  

14.  

Konferencja Prawo Wyborcze, 23 maja 
2018, (Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Poznaniu)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas 

Konferencji 
 

1 5 000,00 zł  

15.  

Zlot ZHP w Gdańsku (Zwiazek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew Wielkopolska) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas Zlotu 

 

1 30 000,00 zł  

16.  

Publikacja artykułu w Gazecie Sołeckiej  
(Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów) 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 

1 3 075,00 zł  

17.  

Publikacja artykułu w Gazecie Sołeckiej  
z okazji 20-lecia utworzenia powiatów  
i województw (Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Sołtysów) 
 

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 

1 3 075,00 zł  

18.  

XI Zjazd Gnieźnieński, 21-23 września 2018 
(Fundacja św. Wojciecha-Adalberta) 

usługa promocji 
województwa 

wielkopolskiego 
podczas Zjazdu 

 

1 60 000,00 zł 

19.  

Mecze WZPN (Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej)  

usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
podczas meczy 

 

1 4 000,00 zł (II transza) 

20.  

Uroczystości 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego (Związek 
Harcerstwa Polskiego Choragiew 
Wielkopolska) 
 

współorganizacja 
uroczystości 100. 
rocznicy wybuchu 
Powstania Wlkp. 

1 24 040,00 zł  

RAZEM: 305 140,00 zł 



49 

 

3. Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
 

 
 
4. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

  

 
Podstawa 

prawna 

 
Liczba 
umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 

1.  

Mecze WZPN (Wielkopolski Związek Piłki Nożnej)  usługa promocji 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 

1 10 000,00 zł (I transza) 

2.  

Zadanie realizowane w ramach obchodów 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego -przygotowanie  
i wykonanie grafiki powstańczej  
(Fundacja Granda) 
 

obchody 100. 
rocznicy wybuchu 

Powstania 
Wielkopolskiego 

1 6 150,00 zł  

3.  

Zadanie realizowane w ramach obchodów 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego - koordynacja VI 
edycji wydarzenia pod nazwą "Poznańskie Dywany 
Kwiatowe" oraz chrzest dwóch odmian tulipanów - 
"Generał Stanisław Taczak” i „Generał Józef Dowbor-
Muśnicki”   wraz z wystawą z okazji 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
(Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa)  
 

obchody 100. 
rocznicy wybuchu 

Powstania 
Wielkopolskiego 

1 29 441,00 zł  

 

RAZEM:  45 591,00 zł 
 

3. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

 
Nazwa zadania 

 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego 
 

Realizacja zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z 
zakresu ratownictwa wodnego w roku 2018 
 

1 1 245 000,00 zł 

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

Konkurs nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. 
w ramach dwuletnich planów operacyjnych na lata  
2018-2019 
 

8 7 130 462,00 zł 
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Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Koninie 
(Uchwała Nr XIX/503/16SWW z 30 maja 2016 r., Uchwała 
Nr 2348/2016ZWW z 6 lipca 2016 r.) 
 

2 1 283 815,04 zł 

Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów  Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, 
Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła 
(Uchwała Nr XLVIII/924/14 SWW z 21 lipca 2014 r. Uchwała 
ZWW Nr 5155/2014 z 25 września 2014 r.) 
 

15 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1 223 739,48 zł 
 
 
 
 
 

 
RAZEM: 

 
1 638 016,52 zł 

 

 
Departament Polityki Regionalnej 

 
Konkurs na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Koninie (Uchwała Nr XIX/503/16 
SWW z 30 maja 2016 r., Uchwała Nr 2348/2016 
ZWW z 6 lipca 2016 r.) 
 

2 1 

283 815,04 zł 

Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów  Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, 
Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła (Uchwała Nr 
XLVIII/924/14 SWW z 21 lipca 2014 r. Uchwała ZWW Nr 
5155/2014 z 25 września 2014 r.) 
 

15 4 

1 223 739,48 zł 

 
RAZEM: 

 
1 507 554,52 zł 

 
Departament Sportu i Turystyki 

 
Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego  
do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 
 

- - 1 400 000,00 zł 

Umowa zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-
Krajoznawczym z siedzibą w Warszawie na Współorganizację 
XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej  
i Turystycznej z finałem podczas Targów Regionów  
i Produktów Turystycznych TOUR SALON 
 
 

- 1 6 000,00 zł 

RAZEM: 
 

1 406 000,00 zł 
 

Departament Transportu 

Uruchomienie pociągu specjalnego w dniu 11.08.2018 r.  
z okazji 170. rocznicy przyjazdu do Poznania pierwszego pociągu, 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów  
i Techników Komunikacji RP 

- 1 18744,98 zł 
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5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

Uruchomienie przez Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju  
i Promocji Kolei” w Poznaniu pociągu specjalnego „Marcin 2018 
- Pociągiem retro na Dzień Niepodległości” relacji Wolsztyn-
Poznań w dniu 11.11.2018 r. z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości. 
 

- 1 10 000 zł 

Uruchomienie przez Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju  
i Promocji Kolei” w Poznaniu pociągu specjalnego „Wielkopolska 
Katarzynka 2018 - Pociągiem retro na Dzień Kolejarza” w dniu 
25.11.2018 r. 
 

- 1 8 000 zł 

Uruchomienie przez Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju  
i Promocji Kolei” w Poznaniu pociągów specjalnych  
z parowozem Powstaniec/Twierdza w dniu 29.12.2018  
z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
 

- 1 12 300 zł 

Uruchomienie pociągu specjalnego "Wielkopolski pociąg do 
niepodległości" w dniu 13.10.2018 r. relacji Wolsztyn-Poznań 
Gł.-Wolsztyn z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, współorganizatorzy: m.in. Koło Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego. 
 

- 1 27 191,72 zł 

Uruchomienie pociągów specjalnych podczas VIII Zlotu 
Miłośników Kolejek Wąskotorowych 600 mm na terenie 
Białośliwia w dniach 29.06.2018-01.07.2018, Towarzystwo 
Wyrzyska Kolejka Powiatowa w Białośliwiu. 
 

- 1 5 000 zł 

Uruchomienie pociągów specjalnych Pirat i Kamrat na trasie 
Poznań Gł.-Krzyż-Piła Gł.-Kołobrzeg w dniach 26-27.05.2018, 
Stowarzyszenie „Instytut Rozwoju i Promocji Kolei”  
w Poznaniu. 
 
 

- 1 40 000 zł 

Wydanie albumu o linii kolejowej Rogoźno-Czarnków przez 
Stowarzyszenie Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej. 
 

- 1 3 000 zł 

 
RAZEM:  

 

 
124 236,70 zł 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będących w 2018 roku  
w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego; 

ustawa  z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  
 

84 58 3 500 000,00 zł 
PFRON 
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ogłoszone zadania: 
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w różnych typach placówek; 
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo  
i społecznie te osoby; 
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów  
i warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy 
bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
procesu integracji osób niepełnosprawnych  
w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, 
zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności ekonomicznej, 
podnoszenia umiejętności pracy z osobami 
niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 
4) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych 
działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych  
w rynek pracy, w szczególności przez:  
a) doradztwo zawodowe, 
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu 
drogi życiowej i zawodowej, 
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu 
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy  
i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 
5) zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących  
w trakcie szkolenia; 
6) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych  
w różnych dziedzinach życia społecznego  
i zawodowego; 
7) świadczenie usług wspierających, które mają na celu 
umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia 
osób niepełnosprawnych, w szczególności usług 
asystencji osobistej. 
 

"Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi 
opiekuńcze dla osób zależnych" - projekt realizowany  
w  ramach konkursu  "Innowacje społeczne  
i współpraca ponadnarodowa" Konkurs  
nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, Oś IV  Programu 
Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój  

Ustawa z dnia 11 lipca 
2014 r.  o zasadach 

realizacji programów  
w zakresie polityki 

spójności finansowanych  
w perspektywie 

finansowej  
2014-2020  

(ustawa wdrożeniowa) 
 

53 7 906 057,00 zł 
SWW 

 

Dofinansowanie kosztów działania zakładów 
aktywności zawodowej; 
Przekazano środki finansowe 3 organizacjom 
pozarządowym, które są organizatorami ZAZ:  
- Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile na 

ustawa z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  
 

nie 
dotyczy 

zawarto  
3 umowy na 
przekazanie 

środków  
 z budżetu 
SWW oraz 

3 789 765,00 zł           
(środki PFRON) 
 
394 752,00 zł                 
(środki SWW) 
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6. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

dofinansowanie kosztów działania  Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Pile 
- Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie na dofinansowanie kosztów 
działania  Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie  
-Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi  
w Puszczykowie na dofinansowanie kosztów działania 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy 
 

podpisano 
aneksy do  
3 umów  

(do umowy  
z dnia 

15.12.2005 r). 

 

RAZEM: 1 300 809,00 – Środki SWW 
7 289 765,00– Środki PFRON 

 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 
POWR.01.02.01-IP.20-30-
001/15 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.   
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych; Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, przyjęty decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia  17 grudnia 2014 r. z późn. 
zm.; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 
2 lipca 2015 r. z późn. zm. 
 

60 9 16 570 934,78 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020, 
Oś Priorytetowa 6 Rynek 
pracy, 
Działanie 6.2 
Aktywizacja zawodowa 
RPWP.06.02.00-IZ.00-30-
001/15 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych; Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2014-2020, przyjęty decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. z późn. zm.; 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

60 7 8 593 346,40  
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przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
w dniu 10 września 2015 r. z późn. zm. 
 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020,  
Oś Priorytetowa 7  
Włączenie społeczne, 
 Działanie 7.1 Aktywna 
integracja, Podzdziałanie  
7.1.2 Aktywna integracja 
RPWP.07.01.02-IZ.00-30-
001/15 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych;  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej; ustawa z dnia 26 października  
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 24  kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. z późn. zm.; 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
w dniu 10 września 2015 r. z późn. zm. 
 

28 18 23 298 042,11 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014‑2020,  
Oś Priorytetowa 7  
Włączenie społeczne,  
Działanie 7.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie  
7.1.2 Aktywna integracja 
RPWP.07.01.02-IZ.00-30-
001/16 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej; ustawa z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji 
Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. z późn. zm.; 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
w dniu 20 maja 2016 r. z późn. zm. 
 

51 29 34 220 840,04 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020, 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

34 22 21 528 765,99 
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Działanie 6.2.  
Aktywizacja zawodowa 
RPWP.06.02.00-IP.03-30-
001/17 

rynku pracy ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; ustawa z dnia 15 czerwca  
2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; ustawa z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe; ustawa z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; ustawa 
z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania 
administracyjnego; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej  
z dnia 1 stycznia 2017 r.; Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 27.07.2017 r.  
z późn. zm. 
 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020, 
Oś Priorytetowa 7 
 Włączenie społeczne,  
Działanie 7.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie  
7.1.2 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe. 
RPWP.07.01.02-IP.03-30-
001/17 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020; ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej; ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych; ustawa z dnia 15 czerwca  
2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. , 
poz. 769 ze zm.); ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r.  
o dniach wolnych od pracy; ustawa z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe; ustawa z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary; ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania 
administracyjnego; ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej; ustawa z dnia 26 października 1982 
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi; ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej; ustawa z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego; ustawa  z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; ustawa z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; ustawa z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa  

38 27 21 386 655,55 
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7. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie; ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r.  
o spółdzielniach socjalnych; ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu  
w sprawach nieletnich; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 
stycznia 2017 r.; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 z dnia 26.05.2017 r. z późn. zm. 
 

 

RAZEM: 125 598 584,87 zł 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych środków 

finansowych 
 

 
WORD KALISZ 

 
Festyn Parafialny organizowany z Parafią  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym  
 

 

Elementy odblaskowe dla uczestników festynu  
podczas którego promowano zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (wartość 
277,35 zł.) 
 

Festyn realizowany z Polskim Związkiem 
Wędkarskim, Koło przy WSK Kalisz 
 

jw. Elementy odblaskowe dla uczestników festynu  
z okazji "Dnia Dziecka", podczas którego 
promowano zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (wartość 132,83 zł.) 
 

Bieg organizowany z Kaliskim Towarzystwem 
Sportowym „Supermaraton” 
 

jw. Elementy odblaskowe dla uczestników 34 
supermaratonu „Kalisia” poprawiające 
widoczność zawodników biegnących podczas 
ruchu drogowego (wartość 84,87 zł.) 
 

Wspólne działania wraz z Zarządem 
Rejonowym PCK w Kaliszu 
 

jw. Drobne nagrody promujące BRD wśród 
krwiodawców oddających krew dla ofiar 
wypadków drogowych (wartość 251,36 zł.) 
 

Wspólne działania wraz z Zarządem 
Rejonowym PCK w Kaliszu 
 

jw. Nagrody dla najbardziej zdeterminowanych 
krwiodawców w rzeczywistym oddawaniu krwi 
dla ofiar wypadków drogowych (wartość  
239,97 zł.) Współorganizacja jubileuszu 60-
lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK 
 

Wspólne działania z Oddziałem Wojewódzkim 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Wielkopolskiego 
 

jw. Przekazanie 10 nowych najaśnic do 
oświetlenia miejsca akcji ratowniczej za łączną 
kwotę 36 500,00 zł.– będące doposażeniem 
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jednostek OSP biorących udział  
w ratownictwie drogowym 
 

Zawody kolarskie organizowane wspólnie  
z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim 
 

jw. Elementy odblaskowe i oświetlenie rowerowe 
dla uczestników zawodów kolarskich (wartość 
188,12 zł.) 
 

Bieg Niepodległości organizowany z Klubem 
Biegacza „Supermaratończyk” 
 
 

jw. Elementy odblaskowe dla uczestników biegu 
poprawiające widoczność zawodników 
biegnących podczas ruchu drogowego 
(wartość 254,61 zł.) 
 

Projekt "Pieśni polskie zaśpiewajmy razem" 
Realizowany wraz z Fundacją dla Opatówka 
 

jw. Elementy odblaskowe dla uczestników 
projektu podczas którego promowano ideę 
BRD wśród dzieci i młodzieży (wartość 413,33 
zł.) 
 

Współorganizacja rajdu rowerowego 
"Powitanie jesieni 2018" wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatówku 
 

jw. Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży 
uczestniczącej w rajdzie rowerowym (wartość 
188,12 zł.) 

Festyn dla dzieci organizowany wraz  
z Zarządem Odziału Gminnego OSP  
w Blizanowie 

jw. Elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży 
biorących udział w festynie,  podczas którego 
promowano ideę BRD na drogach 
(wartość 111,28 zł.) 
 

 
WORD KALISZ RAZEM:  38 641,84 zł 

 

 
WORD LESZNO 

 
Przekazanie na rzecz OSP Rostarzewo 2 kpl. 
Flar typu Megabłysk oraz 10 szt. pachołków 
odblaskowych 
 
 

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym 

 

971,70 zł 
 

 
WORD PIŁA 

 

współpraca z podmiotami zaangażowanymi  
w bezpieczeństwo ruchu drogowego - OSP 
Tłukomy  
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym   

5 100,00 zł 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
"Żyję bezpiecznie - Miasto" - Caritas  
 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
- Prawo o ruchu drogowym   

1 390,00 zł 

WORD PIŁA RAZEM:  6 490,00 zł 


