
UCHWAŁA Nr 2918/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z  13 listopada 2020 roku 
 
 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr 1558/2012 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia procedury 
obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań 
publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 
 

§1 
 

Uznaje się za celową realizację projektu zgłoszonego przez Związek Harcerstwa Polskiego  
- Chorągiew Wielkopolska pn. Propozycja programowa "Zdobywcy Trefla" - promocja 
Województwa Wielkopolskiego poprzez budowanie etosu bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego, w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie 
edukacji w trybie małych grantów. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki. 
 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Nr 2918/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z  13 listopada 2020 roku 

 
 

w sprawie: uznania celowości realizacji projektu w ramach zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów  
 
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz. U 2020 poz. 1057), a także zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, organizacje pozarządowe mają 
możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań w dziedzinie edukacji z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 
 
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska zgłosił projekt pn. Propozycja 
programowa "Zdobywcy Trefla" - promocja Województwa Wielkopolskiego poprzez 
budowanie etosu bohaterów Powstania Wielkopolskiego, planując jego realizację w terminie 
od 6 do 31 grudnia 2020r. Koszt projektu wynosi 14.200,00 zł, w tym wnioskowana kwota 
dotacji wynosi 10.000,00 zł.   
 
Projekt obejmuje przygotowanie propozycji programowej skierowanej do zuchów i harcerzy 
Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w celu kształtowania u młodych 
ludzi postaw patriotycznych i obywatelskich. Uczestnicy projektu, w ramach edukacji 
regionalnej, zdobędą wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów. Realizacja 
zadań projektowych umożliwi uczestnikom uzyskanie prawa do noszenia Trefla Powstańczego 
potwierdzającego zdobycie wiedzy o jedynym zwycięskim powstaniu w historii Polski.  
 
Projekt wpisuje się w zadanie Wspierania przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie 
wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę wartości 
merytoryczne projektu, należy uznać za celową jego realizację, zgodnie z procedurą 
obowiązującą przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań 
publicznych w trybie małych grantów, określoną w uchwale Nr 1558/2012 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. 
 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
jest zasadne. 
 


