
 

  

Uchwała Nr 3245/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo 

Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu do projektu                     

pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy     

(EU-BELONG: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe's Regions) 

w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund), 

celu tematycznego: Transnarodowe działania w zakresie azylu, migracji i integracji AMIF-

AG Grant na działania AMIF: Opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii integracji 

poprzez wielostronne partnerstwa (Transnational actions on asylum, migration and 

integration    AMIF-AG AMIF Action Grant Developing and implementing local integration 

strategies through multi-stakeholder partnerships) w konkursie nr AMIF-2020-AG-CALL-01, 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizacji tego projektu 

w charakterze Partnera 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu podejmie działania zmierzające do przystąpienia do projektu pn. EU-BELONG: 

Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy (EU-BELONG:              

An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe's Regions) w ramach Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund), celu tematycznego: 

Transnarodowe działania w zakresie azylu, migracji i integracji AMIF-AG Grant na działania 

AMIF: Opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii integracji poprzez wielostronne 

partnerstwa (Transnational actions on asylum, migration and integration  AMIF-AG AMIF 

Action Grant Developing and implementing local integration strategies through multi-

stakeholder partnerships) w konkursie nr AMIF-2020-AG-CALL-01, współfinansowanego 

ze środków Komisji Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. 

 

§ 2 



 

  

Liderem projektu będzie ASSEMBLEE DES REGIONS D'EUROPE ASSOCIATION (Zgromadzenie 

Regionów Europy, Francja). Partnerami w projekcie będą następujące instytucje/ regiony: 

Istituto Cooperazione Economica Internazional (Włochy), Arad County Council (Rumunia), 

Catalonia (Hiszpania), Donegal County Council (Irlandia), Emilia-Romagna (Włochy), Leipzig 

(Niemcy), Navarra (Hiszpania), Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Gdańsku (Polska), Salzburg (Austria), Timis County Council (Rumunia), Västra 

Götaland (Szwecja) oraz Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu (Polska). 

§ 3 

Upoważnia się Pana Grzegorza Grygiela - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu do podpisywania wszelkich dokumentów i składania oświadczeń woli 

w sprawach, o których mowa w § 1, w tym do podpisania wniosku aplikacyjnego. 

§ 4 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu może udzielić Zastępcy 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dalszego pełnomocnictwa 

w sprawach, o których mowa w § 3, na czas usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej 

chorobą, wyjazdem służbowym lub urlopem.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 



 

  

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3245/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 roku 

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo 

Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu do projektu                     

pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy     

(EU-BELONG: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe's Regions) 

w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund), 

celu tematycznego: Transnarodowe działania w zakresie azylu, migracji i integracji AMIF-

AG Grant na działania AMIF: Opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii integracji 

poprzez wielostronne partnerstwa (Transnational actions on asylum, migration and 

integration    AMIF-AG AMIF Action Grant Developing and implementing local integration 

strategies through multi-stakeholder partnerships) w konkursie nr AMIF-2020-AG-CALL-01, 

współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizacji tego projektu 

w charakterze Partnera 

Celem projektu jest poprawa integracji społeczno-ekonomicznej i poczucia przynależności 

migrantów poprzez rozwój i wdrażanie regionalnych programów i ram integracji 

międzykulturowej.  

Integracja migrantów to kwestia wielosektorowa, która wymaga mobilizacji wielu 

interesariuszy i różnych grup społecznych w wielu krajach. Koordynacja tych działań na 

poziomie lokalnym i regionalnym ma kluczowe znaczenie dla wczesnego rozpoczęcia procesu 

integracji migrantów w danej społeczności, a także dla jego sukcesu. Ponieważ integracja 

odbywa się głównie na szczeblu lokalnym, szczególnie ważne jest koordynowanie interwencji 

różnych zainteresowanych stron za pomocą lokalnych strategii i planów. Opracowanie i 

wdrożenie tych strategii i powiązanych działań powinno opierać się na kompleksowym i 

zintegrowanym podejściu. Działania te powinny również obejmować skuteczne konsultacje i 

współpracę z udziałem obywateli państw trzecich, gdy tylko jest to możliwe, w celu 

uwzględnienia ich opinii i doświadczeń. 

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od 2015 

roku realizuje działania w obszarze integracji migrantów w regionie. Wsparcie dla tej 

szczególnej grupy obywateli znalazło też odzwierciedlenie w nowej Strategii Polityki 

Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, która wskazuje migrantów jako 



 

  

jednych z głównych adresatów działań podejmowanych przez Wielkopolskę do 2030 roku. W 

związku z tym skorzystanie z wiedzy i dobrych praktyk doświadczonych regionów 

europejskich przyczyni się do lepszego zbudowania systemu wsparcia i integracji, również w 

Wielkopolsce. 

Współpracujące w projekcie regiony korzystać będą z doświadczeń i dobrych praktyk 

regionów partnerskich oraz wypracowanych dotąd dokumentów europejskich, w tym 

metodologii Rady Europy. 

Udział Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Poznaniu nie wiąże się z koniecznością przystąpienia do Zgromadzenia Regionów Europy. 

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

przystępuje do projektu jako partner na zasadach, które dookreślone zostaną w projektowej 

umowie partnerstwa. 

Czas trwania projektu wynosić będzie 36 miesięcy. Rozpoczęcie realizacji projektu 

planowane jest na styczeń 2022 roku.  

Wielkopolska będzie jednym z dwóch regionów Polski realizujących projekt. 

Szczegółowy zakres planowanych działań, czas trwania, harmonogram przedsięwzięcia 

i budżet projektu zostały doprecyzowane we wniosku aplikacyjnym projektu. Uchwała nie 

wywołuje konsekwencji finansowych w bieżącym roku budżetowym.  

Planowany budżet dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu to 72 628,00 Euro (ok. 326 104, 21 PLN), w tym dofinansowanie 

UE w wysokości 65.365,20 Euro (ok. 293 489, 75 PLN). Wymagany jest wkład własny 

w wysokości 10%, który wyniesie 7 262,80 Euro (łącznie ok. 32 609,97 PLN na trzy lata 

trwania projektu). Projekt wymaga zabezpieczenia środków na jego realizację, które zostaną 

zwrócone do budżetu Województwa Wielkopolskiego po prawidłowym rozliczeniu 

sprawozdania. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 

 


