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

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” 

 
I. Wstęp 

 
„Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020” został przyjęty uchwałą Nr XII/230/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 28 października 2019 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr XVI/289/20 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie: 

uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2020. 

 
 
Zakres i formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 

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

(Dz. U. 2020 poz. 1057), 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 (Dz. U. 2020 poz. 1057),  
5) Program współpracy – Program współpracy Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,  
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. 
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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.  

Biorąc pod uwagę jedynie finansową formę współpracy, w 2020 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 
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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. 

 

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,  
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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 2020 r. i jego zmian znajdują się  

w rozdziale IV pkt. 2.1. 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. 
 
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. 
 
Portal jest prowadzony przez DO UMWW, 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,  

http://www.wielkopolskiewici.pl/
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– 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. Z powodu epidemii wirusa SARSCoV-2 przez większość 2020 roku 

dyżury te odbywały się w trybie zdalnym. W okresie 11-31 marca 2020 r. działalność Punktu 

Konsultacyjnego była zawieszona.  

 
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. 
 

W 2020 roku w ramach porad prawnych udzielono 73 konsultacji pisemnych oraz ok 20 

konsultacji ustnych i telefonicznych. Tematyka konsultacji związana była z rozwiązaniami 

szczegółowymi dla organizacji pozarządowych w związku z przepisami tzw. tarcz 

antykryzysowych, w szczególności kwestie możliwości dofinansowania działań organizacji, 

zwołania walnego zebrania czy realizacji bądź modyfikacji zadań przewidzianych w umowach 

dotacyjnych, w związku z ograniczeniami reżimu sanitarnego. Ponadto konsultowano kwestie 

formalne rejestracji stowarzyszenia bądź fundacji (opiniowanie dokumentacji rejestrowej - 

statutu, uchwał, wniosków do KRS), zmian w KRS (statutu, organów statutowych), uzyskania 

statusu OPP, wpisania zmian wymaganych przez KRS, wykreślenia i likwidacji fundacji oraz 

stowarzyszenia. Analizowane także były zapytania związane z umowami cywilnoprawnymi,  

w tym współpracy i najmu - także w aspektach podatkowych, kwestie RODO w organizacji 

pozarządowej, dokumentacji wolontariatu. Analizowano aspekty prowadzenia działalności 
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odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Podjęte były również zagadnienia związane  

z wymogami formalnymi w otwartych konkursach ofert, uzyskaniem i rozliczeniem dotacji na 

realizację zadania publicznego, zapisami umów o dotacje, a także odwołania się od decyzji 

związanej ze zwrotem dotacji. Analizowano kolejne formalne aspekty likwidacji szkoły 

prowadzonej przez stowarzyszenie oraz kwestie prawnego nadzoru nad prawidłowością 

działań organów statutowych stowarzyszenia.  

Z udziałem konsultanta Punktu, zostało przeprowadzone 1,5 godzinne szkolenie online w dniu 

22 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych (we współpracy z PISOP) dot. szczegółowych 

rozwiązań dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. 

 

W ramach porad finansowo- księgowych udzielono 35 konsultacji, z których skorzystało 12  

stowarzyszeń, 16  fundacji, 6 spółdzielni socjalnych oraz 1 podmiot na etapie wyboru formy 

organizacyjnej. 

 

Konsultacje dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii: 

• Księgowość uproszczona w organizacji pozarządowej, jej plusy i minusy, 

• Zasady rozliczania dotacji, dodatkowe zestawienia, 

• Zasady sporządzania zeznania podatkowego CIT-8, informacje zawarte w załączniku    

CIT-8O i CIT-8D,  

• Deklaracje PIT-11, zasady wysyłki do Urzędu Skarbowego, 

• Porozumienia wolontariackie, karta czasu pracy wolontariusza, 

• Podpis kwalifikowany i e-puap, 

• Źródła finansowania organizacji pozarządowych, 

•  Sprawozdawczość w organizacji pozarządowej – wysyłka sprawozdań do Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

• Dokumentacja likwidacyjna fundacji i stowarzyszenia, 

• Wnioski składane do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

• Pożyczki z banku w okresie pandemii, wnioski o zwolnienie ze składek ZUS, 

• Polityka rachunkowości i plan kont w organizacji. 

 
8. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym  

i doradczym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W roku 2020 kontynuowała swoją 

działalność Rada III kadencji. W tym czasie miało miejsce 1 posiedzenie Rady zdalnie oraz  

6 głosowań obiegowych dot.:  

1) projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 
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2) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, 

3) projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia 
ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie 
województwa wielkopolskiego w 2020 roku oraz rejonizacji tych upraw, 

4) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy 
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego  
w Kościanie oraz nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Neuropsychiatrycznemu 
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, 

5) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka  
w Osiecznej, 

6) projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu. 
 

W trakcie posiedzenia zdalnego 14 sierpnia 2020 r. Rada zajmowała się: 

1) zaopiniowaniem projektu Programu współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

2) zaopiniowaniem projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, 

3) zaopiniowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Samicy Kierskiej. 
 

Było to ostatnie posiedzenie Rady III kadencji. W roku 2020 rozpoczęła się procedura wyboru 

nowego składu WRDPP, która zakończyła się 7 lutego 2021 r. powołaniem nowego składu. 

 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła również stanowisko w sprawie 

niepokojącej sytuacji wielkopolskich organizacji pozarządowych wywołanej nadzwyczajną 

sytuacją w kraju, związaną z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
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 2020 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w sumie 9 772 599,00 zł jednak faktycznie 

wydatkowana kwota jest mniejsza – nie wszystkie konkursy kończyły się wydatkowaniem 

100% założonej kwoty, a pozostałe środki przeznaczono na dodatkowe konkursy. 
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Ostatecznie wysokość środków przekazana organizacjom pozarządowym (na podstawie 

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

wyniosła w sumie 8 221 768,00 zł. Wskazana kwota dotyczy tylko umów jednorocznych.  

W roku 2020 zostały również przekazane środki wynikające z umów wieloletnich, na które 

przeznaczono w sumie 9 815 053,00 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 2019-2023” za rok 2020). 

 

W roku 2020 wiele zadań zleconych organizacjom pozarządowym nie zostało 

zrealizowanych w wyniku obowiązujących obostrzeń spowodowanych epidemią  

SARS-CoV2. Organizacje pozarządowe zmuszone były rezygnować z przyznanej dotacji przed 

przekazaniem środków lub rozwiązywały zawarte umowy i następował zwrot dotacji już po 

przekazaniu środków. 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2020 roku na realizację otwartych 

konkursów ofert przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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 

przekazaniem 
środków 

 
Środki 

finansowe 
przekazane  

w trybie 
„małych 

grantów” 

 
Kwota 

zwróconych 
dotacji do 31 

grudnia  
2020 r. 

1.  Biuro Współpracy 
Międzynarodowej 

- - - - 9 750,00 zł  

2.  Departament 
Edukacji  
i Nauki 

400 000,00 zł 400 000,00 zł 381 000,00 zł - 13 800,00 zł 81 388,96 zł 

3.  Departament 
Kultury 

2 500 000,00 zł 2 107 200,00 zł  2 107 200,00 zł 3 przypadki - 131 147,61 zł 

4.  Departament 
Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

2 350 000,00 zł 
  

2 350 000,00 zł 
 

2 350 000,00 zł - - 221,40 zł 

5.  Departament 
Sportu  

i Turystyki 

1 806 000,00 zł 
 

1 373 396,00 zł 948 320,00 zł 3 przypadki - 63 618,10 zł 

6.  Departament 
Środowiska 

100 000,00 zł 60 410,00 zł 60 410,00 zł - - 302,61 zł 

7.  Departament 
Zdrowia 

1 583 350,00 zł 1 341 589,00     1 341 589,00 zł - - 1 430,76 zł 

8.  Regionalny 
Ośrodek Polityki 

Społecznej 

1 033 249,00 zł 1 033 249,00 zł 1 033 249,00 zł - - 38 048,76 zł 

 
RAZEM 

 

 
9 772 599,00 zł 

 
8 665 844,00 zł 

 
8 221 768,00 zł 

 
6 przypadków 

 
23 550,00 zł 

 
316 158,20 zł 
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Na realizację zadań publicznych w 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił  
24 otwarte konkursy ofert, w tym 4 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 2020 roku. 
 
Uchwała Nr 1646/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 13 grudnia 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 2886/2020 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2020 roku 
zmieniającą uchwałę w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2020 roku. 
 

17 grudnia 2019 r. Departament Edukacji  
i Nauki 

2.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub 
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  
w dziedzinie kultury w roku 2020. 
 
Uchwała Nr 1802/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z 30 stycznia 2020 roku. 
 

31 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 
 

Departament Kultury 
 
 
 
 
 

3.  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 1929/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 roku. 
 

27 luty 2020 r.  
Departament Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 
 

4.  Otwarty konkurs ofert pn. "Nasza wieś naszą wspólną sprawą". 
 
Uchwała Nr 2172/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
 

4 maja 2020 r. 

5.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020. 
 
1) „Popularyzacja  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  upowszechnianie  
wiedzy  o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego” 
 
Uchwała Nr 1612/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 

10 grudnia 2019 r.  
Departament Sportu  

i Turystyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020. 
 
2)  „Poprawa  stanu  bezpłatnej,  ogólnodostępnej  infrastruktury  
turystycznej  oraz rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie 
województwa wielkopolskiego”. 
 

10 grudnia 2019 r. 
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Uchwała Nr 1612/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „Organizacja akcji „Weekend na 
Szlaku Piastowskim” ”. 
 
Uchwała Nr 1613/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 6 grudnia 2019 roku 
 

10 grudnia 2019 r. 

8.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020. 
  
„Organizacja  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  imprez  lub  
jednolitych tematycznie cykli imprez:  
a) sportowych  o  randze  wojewódzkiej,  ogólnopolskiej   
i  międzynarodowej  (sport wyczynowy),  
b) sportowych i rekreacyjnych opartych na współzawodnictwie  
o zasięgu minimum ponadlokalnym,     subregionalnym,     
wojewódzkim,     ogólnopolskim  i międzynarodowym (sport 
powszechny)”. 
 
Uchwała Nr 1659/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 roku. 
 

23 grudnia 2019 r. 

9.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020. 
 
2)  „Poprawa  i  rozwój  infrastruktury  sportowej  na  terenie  
województwa wielkopolskiego”.  
 
Uchwała Nr 1659/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 roku 
 

23 grudnia 2019 r. 

10.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „Organizacja „Otwarcia sezonu 
wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski”. 
 
Uchwała Nr 1776/2020  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 stycznia 2020 roku 
 

28 stycznia 2020 r. 

11.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „Organizacja „Wielkopolskich 
Obchodów Światowego Dnia Turystyki”. 
 
Uchwała Nr 1845/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 lutego 2020 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 2216/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie: 
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w formie 
powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego  

20 lutego 2020 r. 



11 

 

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 pn. „ Organizacja 
„Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki”. 
 

12.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu). 
 
1) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 pn. „ Program „Szkolny Klub Sportowy” na 
terenie województwa wielkopolskiego ”. 
 
Uchwała Nr 1938/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały nr 2151/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku  
w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 
formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa 
Sportu). 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2151/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku: Unieważnienie 
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 pn. „Program „Szkolny Klub Sportowy” na 
terenie województwa wielkopolskiego ”. 
 

28 lutego 2020 r. 

13.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 (programy Ministerstwa Sportu). 
 
2) Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 pn. „ Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” na terenie województwa wielkopolskiego ”. 
 
Uchwała Nr 1938/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 roku 
 
Konkurs unieważniony na mocy Uchwały Nr 2151/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku  
w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację  
w formie wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 
(programy Ministerstwa Sportu). 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2151/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku: Unieważnienie 
otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej w roku 2020 pn. „Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” na terenie województwa wielkopolskiego ”. 
 
 

28 lutego 2020 r. 
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14.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki  
i krajoznawstwa na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej 
w roku 2020 pn. „Odnowienie oznakowania Drogi  
św. Jakuba w Wielkopolsce”. 
 
Uchwała Nr 2234/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 21 maja 2020 roku 
 

25 maja 2020 r. 

15.  Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020  
pn.: 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 1582/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 26 listopada 2019 r. 
 

26 listopada 2019 r.  
Departament Zdrowia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Otwarty  konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny 
przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020:  
 
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 2222/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 14 maja 2020 r. 
 

15  maja 2020 r. 

17.  Otwarty konkurs ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  z  dziedziny  ochrony  i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej w 2020 roku: 
 
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski  
 
Uchwała Nr 2444/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 9 lipca 2020 r. 
 
Konkurs unieważniony Uchwałą Nr 2684/2020 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego z 10 września 2020 roku w sprawie unieważnienia 
otwartego konkursu ofert z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, 
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2020 
roku pn. : „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony  
i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących 
główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski”. 
 

9 lipca 2020 r. 

18.  Otwarty konkurs ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  z  dziedziny  ochrony  i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej w 2020 roku: 

9 lipca 2020 r. 
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Organizowanie szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz webinariów 
podnoszących wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski 
 
Uchwała  Nr 2444/2020  Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 9 lipca 2020 r. 
 

19.  Otwarty konkurs ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  z  dziedziny  ochrony  i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej w 2020 roku: 
 
Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród 
mieszkańców Wielkopolski 
 
Uchwała  Nr 2444/2020  Zarządu Województwa Wielkopolskiego   
z dnia 9 lipca 2020 r. 
 

9 lipca 2020 r. 

20.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  z  dziedziny  ochrony i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej w 2020 roku: 
 
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji 
zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne 
problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA  
 
Uchwała Nr 2686/2020  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z  dnia 10 września 2020 r. 
 

10 września 2020 r. 

21.  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  Województwa  
Wielkopolskiego  z  dziedziny  ochrony i  promocji  zdrowia,  w  tym  
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej w 2020 roku: 
 
Promowanie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród 
mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA  
 
Uchwała  Nr 2686/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 10 września 2020 r. 
 

10 września 2020 r. 

22.  Otwarty konkurs ofert  na  realizację  w  formie  wspierania  zadań 
publicznych  Województwa  Wielkopolskiego  w  dziedzinie  ekologii   
i  ochrony  zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 
2020.                                   
 
Uchwała nr 2477/2020  Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 16 lipca 2020 r. 
 

16 lipca 2020 r. Departament Środowiska 

23.  Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy 
społecznej w 2020 roku. 
 
Uchwała Nr 1877/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 20 lutego 2020 r. 

20 lutego 2020 r. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  

w Poznaniu 
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Na otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadań w 2020 roku wpłynęło w sumie 972 oferty złożone przez organizacje 

pozarządowe. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to spadek liczby złożonych ofert  

(2016 r. – 979, 2017 – 924, 2018 – 1085, 2019- 1146). 

 

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 199 ofert. Najwięcej 

ofert odrzucono podczas oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursów 

organizowanych przez Departament Sportu i Turystyki – 114 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: 

 

 
Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje od SWW w trybie otwartych konkursów ofert  
w roku 2020 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.  

 

24.  Otwarty konkurs ofert na  powierzenie  realizacji  zadania publicznego 
Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej. 
 
 Uchwała Nr 1928/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 lutego 2020 r. 
 

27 lutego 2020 r. 

 
L.p. 

 
Departament/Jednostka 

 

 
Liczba ofert 

złożonych przez 
organizacje 

pozarządowe 
 

 
Liczba ofert odrzuconych 
ze względów formalnych 

1.  Departament Edukacji i Nauki 97 0 

2.  Departament Kultury 372 18 

3.  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 114 36 

4.  Departament Sportu i Turystyki 252 114 

5.  Departament Zdrowia 56 24 
6.  Departament Środowiska 5 0 

7.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 76 7 
 

RAZEM 
 

972 199 
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Na realizację zadań w tym trybie złożono w sumie 23 oferty, spośród których 4 zostały 

odrzucone ze względów formalnych. Dofinansowano 3 na ogólną kwotę 23 550,00 zł  

(2016 - 98 048 zł, 2017 – 84 209 zł, 2018 – 78 210 zł, 2019 – 30 000). 2 Organizacje 

zrezygnowały z zawarcia umowy oraz z przyznanych środków finansowych. Zlecenie zadań  

w tym trybie zostało zatwierdzone Uchwałą 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, Uchwałą Nr 2946/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z 26 listopada 2020 roku w  sprawie:  uznania  celowości  realizacji  projektu  w  ramach  zadania  

publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w trybie małych grantów 

oraz Uchwałą Nr 1868/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20 lutego 2020 roku  

w sprawie: uznania celowości realizacji projektów w ramach zadania publicznego 

Województwa  Wielkopolskiego  w  dziedzinie  działalności  na  rzecz  integracji europejskiej  

oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy  między  społeczeństwami w trybie małych grantów. 

 

2. 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: 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Konkurs dla Uczniów 
Szkół Podstawowych  
„Złota Żaba” 

Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS 

23.03.2020  
-15.12.2020 

1. Ustalenie wyników punktowych uzyskanych przez 
uczestników Konkursu "Złota Żaba" 2019/2020;  
2. Nagrodzenie laureatów i wyróżnionych Konkursów  
"Złota Żaba" w roku szkolnym 2019/2020 i podanie do 
publicznej wiadomości ich listy;  
3. Zgłoszenie uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu 
2020/21 
 

ok. 1900 
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2.2. Departament Kultury: 

 
 
 
 

Promocja kształcenia 
zawodowego w 
Ekonomiku 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Ekonomika 

23.03.2020 
- 

30.11.2020 

* Zwiększenie umiejętności przygotowania kampanii 
promocyjnej przez uczniów Technikum Organizacji Reklamy  
* Przedstawienie w formie prelekcji atrakcyjności zawodów,   
* Przedstawienie perspektyw zatrudnienia absolwentów szkół 
zawodowych i technicznych,  
* Przekazanie materiałów reklamowych, związanych  
z perspektywą kształcenia zawodowego,                                                  
* Uczniowie Technikum Organizacji Reklamy poprzez 
przygotowanie materiałów reklamowych mogli poczuć sens 
ich działania w realnej kampanii, co przyczyniło się do  
zwiększenia świadomości wartości własnego zawodu. 

400 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

Trzecie Święto Fundacja "Barak Kultury" 30.03.2020 
- 31.12.2020 

Zorganizowanie projekcji filmów online oraz spotkań 
online po projekcjach. 
 

1527 odbiorców 
(online) 

Fotograficzny zapis 
historii 

odrodzonego 
państwa 

ORGANIZACJA 
TURYSTYCZNA 

PÓŁNOCNEJ 
WIELKOPOLSKI "DOLINA 

NOTECI" 

 

06.09.2020  
- 17.12.2020 

Zorganizowanie wystawy plenerowej ,,Fotograficzny zapis 
historii odrodzonego państwa" w Pile. 

Wystawę 
obejrzało około 
3900 osób (na 

przestrzeni 
miesiąca) 

XV Letni Festiwal 
Orkiestr Dętych 

Południowej 
Wielkopolski 

Południowowielkopolski 
Związek Chórów i Orkiestr 

01.07.2020  
- 30.09.2020 

Upowszechnianie kultury muzycznej w południowej 
Wielkopolsce poprzez organizację 5 koncertów 
plenerowych. 

Impreza masowa 
- w każdym z 

koncertów udział 
wzięło ok. 500 

osób publiczności 
(w sumie 2500) 

 
Festiwal Cały 

Poznań Ukulele 
2020 

Stowarzyszenie "Synteza" 11.05.2020  
- 30.10.2020 

Pomimo panujących obostrzeń i ograniczeń edycja 2020 
Festiwalu była największą jak do tej pory w historii. Festiwal 
czasowo objął okres kilku miesięcy, w czasie których dotarł 
do łącznie ponad 60 tys. odbiorców z całego świata 
(bezpośrednio i cyfrowo). Program objął kilkadziesiąt 
różnorodnych wydarzeń, w realizację których 
zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z Polski oraz 
świata. 

 

Ponad 60 000 

Wydanie 
podręcznika jako 

materiału 
edukacyjnego do 
powszechnego 
umuzykalniania  
i wzbogacanie 

aktywności 
muzycznej 

Wielkopolan. 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Efektywnych Metod 

Umuzykalniania 

15.09.2020  
- 10.12.2020 

Druk podręcznika i dystrybucja (dostarczenie do szkół, 
klubów, ośrodków kultury i klubów seniora). 

1500 uczniów 
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2.3.   Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 
 
2.4.   Departament Sportu i Turystyki: 

 
 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot realizujący 

zadanie 
 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji 
konkursu/zadania 

Szacowana liczba 
beneficjentów zadania 

Program poprawy warunków 
fitosanitarnych rodzin 

pszczelich, poprzez wsparcie 
zakupu węzy pszczelej 

Regionalny Związek 
Pszczelarzy 

Wielkopolski Północnej 
w Chodzieży 

30.11.2020  - Poprawa zdrowotności rodzin 
pszczelich                                     
- zakup i rozdysponowanie  44 324, 9 
kilogramów węzy pszczelej                                                                            
- wymiana węzy w 140034 pniach 
pszczelich 
 

4633 

Rewitalizacja stawu w cieniu 
lubińskiej wieży 

Stowarzyszenie 
Oliwskie Słoneczko 

17.08.2020 
- 30.10.2020 

 

Rewitalizacja terenu wokół stawu 1100 

Zakup materiałów 
promocyjnych Klubu MORSA 
Drawsko i sołectwa Drawsko 

 

Klub MORSA Drawsko 15.08.2020 
- 15.11.2020 

Zakup materiałów promocyjnych 6000 

Mieszkańców Grodźca 
pobudzamy i do wspólnej pracy 

na rzecz miejscowości 
zachęcamy 

 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grodźcu 

15.08.2020 
- 15.11.2020 

Uporządkowanie terenu (zakup 
koszy, ławek, krzeseł) 

2000 

Orkiestra tu, orkiestra tam - od 
100 lat pięknie nam gra 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brudzewie 

16.08.2020 
- 30.09.2020 

Zakup instrumentów muzycznych 6160 
 
 

 
Nazwa zadania 

  
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

Szacowana 
liczba 

beneficjentów 
zadania 

4 Pory Roku w kajaku Wielkopolskie 
Stowarzyszenie 

Turystki i Rekreacji 
Wodnej WARTA   

 
09.04.2020 

- 10.12.2020 
 
 

# Zorganizowanie 1 spływu kajakowego składającego się 
z 4 etapów 
# Umożliwienie zdobycia punktów potrzebnych do 
uzyskania odznak kajakowych 
# Zdobycie przez uczestników punktów do klasyfikacji 
końcowej spływu 
# Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski 
# Zwiększenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego nad wodą 
# Zwiększenie świadomości w zakresie ekologii i ochrony 
środowiska oraz życia w trzeźwości 
 

173 

ARMAGEDON ACTIVE 
KAMIEŃ 

STOWARZYSZENIE 
RAJSPORT ACTIVE 

Sieradz 

01.04  
- 31.12.2020/ 

08.08.2020 

Wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego określonego 
w "Programie współpracy Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020" w dziedzinie kultury fizycznej. 
 

501 
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2.5. Departament Środowiska: 

 

 
 

2.6. Departament Zdrowia: 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Puszcza 
Pyzdrska" 

Rowerem po 
Puszczy 

15.04.2020 
- 15.12.2020  

 
 

# Zaadoptowanie 16 przystanków autobusowych 
# Ustawienie plansz informacyjnych 
# Wzrost zainteresowania Puszczą Pyzdrską 
 

Nie dotyczy 

 
Nazwa 
zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana liczba beneficjentów 

zadania 
 

Alert dla Ziemi Stowarzyszenie  
Nasz czas  

29.09.2020 r.          
- 27.11.2020 r. 

 

- 3 spoty reklamowe edukujące społeczeństwo 
w zakresie ochrony środowiska                                                                                                     
- 101 emisji spotów w TVP Poznań                                              
- Umieszczenie spotów na stronach 
internetowych gmin 

- każda emisja telewizji regionalnej to 
średnio 41 tysięcy odbiorców                       

- strony internetowe gmin (średnio 60 
mieszkańców gminy)                                      

- 3 spotkania z uczniami szkół (w sumie 
72 osoby)  

 

COVID-19,                     
kampania 
społeczna 

KształtujeMY 

Fundacja 
Obywatelska                   

"Czas Jaszczurów" 

15.09.2020 r.     
- 31.12.2020 r. 

- 3 spoty edukacyjne                                                                   
- Emisja spotów w środkach komunikacji 
zbiorowej tj. Kolejach Wielkopolskich,  
autobusach w Poznaniu, Koninie, Pile, 
Ostrowie Wielkopolskim oraz w gminach 
Tarnowo Podgórne, Czerwonak, Luboń  
i Kleszczewo oraz na antenie telewizji WTK                                                                         
- Wydruk ulotek oraz ich ekspozycja  
w autobusach m.in. w Swarzędzu i Kostrzynie                                                            
- Przekazanie do wszystkich urzędów miast  
i gmin na terenie województwa 
wielkopolskiego kompletu materiałów 
informacyjnych, w tym przygotowany do druku 
artykuł edukacyjny                                                                              
- Publikacja artykułu edukacyjnego na portalu 
„Brawo Senior”, FB Miejskiej Rady Seniorów  
w Poznaniu                            
- Założenie specjalnego kanału na YouTube 
oraz fanpage na FB 
 

ok. 1,5 miliona odbiorców 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentów 

zadania 
 

Jedziemy się DOTLENIĆ Towarzystwo Nasze 
Szwederowo; 

Bydgoszcz 

28.01.2020  
- 07.02.2020 

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 
 

 

 
 
 
 
 

PoZdro! Wielkopolska 
 

Fundacja Medicover 12.10.2020   
- 31.12.2020 

*Przeprowadzenie 8 webinariów dla dzieci i młodzieży oraz 
ich Rodziców/opiekunów/członków rodzin z dietetykiem, 
psychologiem, lekarzem i koordynatorem projektu na 
temat nadwagi, otyłości oraz cukrzycy typu 2, 
*Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia  
i żywienia u ok.70 % uczestników  

1037 

Promowanie idei 
krwiodawstwa i dawstwa 

szpiku wśród mieszkańców 
Wielkopolski 

Wielkopolski 
Oddział Okręgowy 

Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

w Poznaniu 

21.09.2020  
 - 31.12.2020 

*Zorganizowanie 24 akcji poboru krwi i promocji 
honorowego krwiodawstwa, w tym akcji promocyjnych 
dotyczących poboru osocza ozdrowieńców,  
*Zorganizowanie konkursu na plakat propagujący 
honorowe krwiodawstwa w środowiskach młodzieżowych 
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 

1207 

 
Nazwa zadania 

 
Podmiot 

realizujący 
zadanie 

 

 
Termin 

realizacji 
zadania 

 

 
Rezultat realizacji konkursu/zadania 

 
Szacowana 

liczba 
beneficjentó

w zadania 
 

Promocja pozytywnych postaw  
w stosunku do osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności 
zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży - Ścieżka do 
samodzielności 

 

Stowarzyszenie  
Na Górze 

4.06. 
- 30.11.2020 

Przygotowanie i nagranie piosenki "Dojrzewam", 
nakręcenie teledysku do piosenki "Dojrzewam", 
koncert transmitowany na żywo w internecie połączony 
z projekcją 1 teledysku; opublikowanie w/w koncertu  
i teledysku w internecie 

3700 

Realizacja subregionalnego 
wsparcia żywnościowego 
polegającego na przyjmowaniu, 
magazynowaniu, dystrybucji i 
monitoringu wydawania żywności 
dla osób najbardziej 
potrzebujących we współpracy  
z innymi organizacjami 
pozarządowymi - Po moc 
żywności i współpracę organizacji 
dla wielkopolskich osób i rodzin 

 

Związek 
Stowarzyszeń 

Wielkopolski Bank 
Żywności 

1.06. 
- 30.11.2020 

1. Realizacja projektu objęła około 50 gmin 
Województwa Wielkopolskiego; 
2. Wsparciem żywnościowym objętych zostało ponad 
120 organizacji i instytucji; 
3. Przekazano dla około 40 tysięcy osób najuboższych 
1524,34 ton żywności. 

40 tys. 

Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  
w województwie wielkopolskim  
- Wspieranie działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie w województwie 
wielkopolskim 

Fundacja Fabryka 
Pomysłów 

1.07. 
- 30.11.2020 

1. Webinarium ponadpowiatowe "Jest bezpiecznie" - 
cykl webinarów szkoleniowych dla 104 specjalistów 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie z Wielkopolski; 
2. Warsztaty samoobrony dla 21 kobiet pracujących  
w systemie pomocy społecznej i wsparcia rodziny;   
3. Kampania społeczna - medialna: ukazało się 41 
publikacji o tematyce przemocy zrealizowanych  
w ramach projektu. 

 

125 osób 
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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 (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 SWW. 

7) Nieumiejętność prawidłowego opisywania dokumentacji księgowej. 
 
 

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, wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych statutowo zajmujących się problematyką rynku 

pracy (Wielkopolski Klub Kapitału, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Fundacja 

Aktywności Lokalnej, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Stowarzyszenie Kongres 

Kobiet).  

 
2. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji 
 
 

2.1. Program współpracy na rok 2020 
 

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 
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Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1054/2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 roku rozpoczął konsultacje projektu Programu 

Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, których 

zakończenie wyznaczono na 6 września 2019 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 wzięło udział 7 organizacji pozarządowych, które  zgłosiły  w  sumie 14  uwag 

i  propozycji - wszystkie  zostały  przekazane  do  rozpatrzenia  właściwemu merytorycznie  

departamentowi/jednostce. Otrzymano pisemną pozytywną opinię Wielkopolskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego zawierająca jedną propozycję zmiany. Za przeprowadzenie 

konsultacji odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr. 

 

Program współpracy został zmieniony Uchwałą Nr XVI/289/20 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2020. 
 
Zmiana Programu konsultowana była z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Zmiana poprzedzona była pisemną pozytywną opinią WRDPP. 

 

2.2. Inne dokumenty: 
 

Pozostałe dokumenty podlegające konsultacjom społecznym (w tym statuty szpitali) były 
konsultowane z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego (patrz. pkt. II. 8. 
Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego). 
 

Departament/ 
Jednostka 

Konsultowany dokument 
forma/y 

konsultacji  
termin 

konsultacji  

 
ilość 

uczestniczących 
podmiotów 

 
Regionalny 

Ośrodek Polityki 
Społecznej  

Stanowisko dot. wdrożenia działań 
wspierających sektor ekonomii społecznej 
przed trudnościami związanymi z rozwojem 

Droga elektroniczna- 
formularz uwag 

Marzec 2020 32 

mailto:pozytek@umww.pl
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3. Tworzenie i organizowanie spotkań zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
 

w Poznaniu pandemii koronawirusa w naszym regionie  
i kraju 

 

Dokument „EKONOMIA SPOŁECZNA   
W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE 
FINANSOWEJ 2021-2027 WNIOSKI  
I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA" 

 

Droga elektroniczna- 
formularz uwag 

Maj 2020 32 

Konsultacje projektu Strategii Polityki 
Społecznej dla Wielkopolski do 2030 roku 

Droga elektroniczna- 
formularz uwag 

Wrzesień 2020 32 
 

 
Organizator 

 
Nazwa zespołu 

 
Zadanie 

 
Okres 

funkcjonowania 

 
Rezultat 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 

Komitet Monitorujący 
Wielkopolski 

Regionalny Program 
Operacyjny 2014+ 

Monitorowanie realizacji 
WRPO 2014+ 

2014-2023 1. Zatwierdzanie Kryteriów wyboru projektów 
WRPO 2014+ i Rocznych Planów Działań dla osi 
priorytetowych Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
2. Zatwierdzanie Kryteriów wyboru projektów 
WRPO 2014+ dla osi priorytetowych 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
3. Zatwierdzanie zmian WRPO 2014+  
w związku z nadzwyczajną sytuacją 
epidemiczną. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji WRPO 
2014+ za 2019 rok. 
5. Zatwierdzenia zmian Strategii komunikacji 
WRPO 2014+. 
6. Zmiana Planu Ewaluacji WRPO 2014+ 
 

Grupa robocza IZ ds. 
informacji i promocji 

WRPO 2014+ 

Planowanie i monitorowanie 
działań informacyjno - 

promocyjnych WRPO 2014+ 

2014-2023                       
(1 spotkanie w 2020 r.) 

1. Planowanie działań informacyjno - 
promocyjnych na kolejny rok. 
2. Podsumowanie i ocena dotychczasowych 
działań informacyjno - promocyjnych. 
3. Organizacja i koordynacja bieżących 
wydarzeń informacyjno - promocyjnych 
 

 

Grupa Sterująca 
Ewaluacją  dla 

Wielkopolskiego 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego na lata  

2014-2020  

Wsparcie Jednostki 
Ewaluacyjnej WRPO 2014+  
w następującym zakresie: 

identyfikacji obszarów 
badawczych, formułowania 
propozycji zakresu badań, 

opiniowania wyników badań 
po prezentacji wykonawcy,  

opiniowania zapisów projektu 
Planu Ewaluacji 
Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -

2020 oraz projektów jego 
aktualizacji 

 

Okres realizacji WRPO 
2014+ 

1. Opiniowanie zapisów projektu  aktualizacji 
PE WRPO 2014+ oraz decyzja w sprawie 
przyjęcia przedmiotowego projektu;                                                                  
2. Opiniowanie wyników badania Ewaluacja 
Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Wielkopolski na lata 2015-2020 po prezentacji 
wyników przez  Wykonawcę  
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Departament 
Programów 

Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich 

 

Grupa Robocza ds. 
KSOW w 

województwie 
wielkopolskim 

Opiniowanie zgłoszenia 
nowych operacji własnych do 

dwuletniego Planu 
operacyjnego KSOW na lata 

2020-2021, operacji 
partnerów KSOW, propozycje 

zmian do tych planów oraz 
opiniowanie sprawozdań 
półrocznych, rocznych i 

dwuletnich z realizacji Planu 
działania KSOW na lata 2014-

2020. 
 

od 01.01.2020 - 
31.12.2020 

W związku z pandemią COVID-19 uchwały 
grupy roboczej podejmowane były w trybie 
obiegowym. W 2020 r. Grupa Robocza podjęła 
łącznie 11 Uchwał.  

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 

Grupa robocza ds. 
edukacji i animacji 

Upowszechnianie działań 
edukacyjnych oraz wsparcie 
jst i społeczności lokalnych  

w zakresie rozwoju Ekonomii 
Społecznej i włączanie 
rozwiązań z zakresu ES  

w polityki lokalne 
 

2019-2022 Przygotowanie narzędzi upowszechniających 
przedsiębiorczość społeczną wśród  dzieci  
i młodzieży, warsztaty, doradztwo, spotkania  
z samorządem lokalnym. 

Grupa robocza ds. 
promocji 

Zwiększanie widoczności 
podmiotów ekonomii 

społecznej 

2019-2022 Przyznanie certyfikatów Znak Jakości – Zakup 
Prospołeczny, informowanie o działalności 
PES, zwiększanie świadomości na tematy 
związane z działalnością PES/PS 
 

Grupa robocza ds. 
rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Wsparcie działań w obszarze 
reintegracji osób z 

niepełnosprawnościami 

2019-2022 Wymiana informacji dot. funkcjonowania 
instytucji wsparcia osób z 
niepełnosprawnościami w czasie pandemii. 
Organizacja spotkania informacyjnego dot. 
tworzenia ZAZ w Wielkopolsce. 
 

Grupa robocza ds. 
zatrudnienia 
socjalnego 

Wsparcie działań podmiotów 
zatrudnienia socjalnego 

2019-2022 Wypracowanie postulatów dot. Zmiany ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym, współpraca z DZ 
UMWW w zakresie konkursu na pierwsze 
wyposażenie CIS. Przekazywanie informacji  
o ustaleniach MRiPS dot. Funkcjonowania CIS  
w czasie pandemii. 
 

Grupa robocza ds. 
sieci OWES 

Wsparcie systemu ekonomii 
społecznej poprzez 

współpracę z OWES-ami 

2019-2022 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
poprzez realizowany w 2020 roku mechanizm 
zakupowy - przygotowanie regulaminu 
funkcjonowania 

Grupa robocza ds. 
finansowania, 
sieciowania, 
współpracy  
z biznesem 

Wsparcie doradców 
biznesowych, rozwój marki 
społecznie odpowiedzialnej 

Klunkry wielkopolskie 

2019-2022 Stworzenie nowych produktów w marce 
Klunkry wielkopolskie 
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4. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych 
 

 
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: 
 

 
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 i organy UE. 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa 

projektu/zadania 
 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 
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1. Pracownicy DS współpracowali 
merytorycznie przy opracowywaniu 
wydawnictw promocyjnych wydawanych 
przez Wielkopolską Organizacją Turystyczną. 
 
2. Współorganizacja bezpłatnego szkolenia: 
“Obowiązki organizatorów turystyki i 
gestorów obiektów hotelarskich w świetle 
aktualnych przepisów prawa”, które odbyło 
się podczas Targów Regionów i Produktów 
Turystycznych TOUR SALON 2020  
w Poznaniu. 
 
3. Współorganizacja cyklu webinarów dla 
branży hotelarskiej i turystycznej. 
 

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": 

Współpraca z Klastrem 
Turystycznym "Szlak 

Piastowski  
w Wielkopolsce" 

Współpraca 
pozafinansowa 

Utrzymanie w mocy 
regulaminu dotyczącego 

zasad korzystania  
z logo Szlaku Piastowskiego; 
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a) sublicencji do używania logo Szlaku 
Piastowskiego wraz 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). 
 

szeroka promocja Szlaku 
Piastowskiego 

Kontynuacja udzielenia uprawnień 
administratora na stronie: 
www.szlakpiastowski.pl oraz udostępnienie 
adresów e-mail bazujących 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 
pozafinansowa 

Koordynacja Szlaku 
Piastowskiego, redakcja 

strony internetowej Szlaku 
Piastowskiego 
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Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS a 
Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych, współfinansowanego w ramach 
EFS, PO WER, Działanie 4.1. Innowacje 
społeczne.  Lider Projektu: Stowarzyszenie na 
Rzecz Spółdzielni Socjalnych 

"Inkubator Innowacji 
Społecznych Generator 

Dostępności" (2019-2021) 

wartość projektu: 
3.936.595,45zł 

Celem utworzonego 
Inkubatora jest skuteczne 

wsparcie rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań 
(tzw. mikro-innowacji) w 
obszarze dostępności do 
usług dla osób starszych i 

osób  
z niepełnosprawnościami  
o ograniczonej mobilności 

 i percepcji. W 2020 r. 
ogłoszono 3 nabory 

innowacji społ., 
zorganizowano  6 spotkań   

z Generatorem (sesji 
kreatywnych). Efektem 

realizacji projektu będzie 
udzielenie przez Lidera 40  

mikrograntów na 
przygotowanie i 

przetestowanie innowacji 
społecznych w obszarze 

dostępności oraz wybór 4 
najlepszych innowacji do 
upowszechniania w całej 

Polsce. 
  

Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS a  
Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni 
Socjalnych i Województwem 
Zachodniopomorskim wspófinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach  PO WER, Działanie 
4.1. Innowacje społeczne. Lider Projektu: 
ROPS. 

"Włącznik Innowacji 
Społecznych" 
(2020-2023) 

wartość projektu:  
4.549 984,20zł 

Celem utworzonego 
Inkubatora jest skuteczne 

wsparcie rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań 
(tzw. mikro-innowacji) w 

obszarze włączenia 
społecznego w całej Polsce. 

Inkubator poszukuje  
i wspiera osoby, instytucje  
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i organizacje w tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań  

w obszarze włączenia 
społecznego. Projekt służy 

wsparciu rozwoju 50 
innowacyjnych 

pomysłów/rozwiązań,  
które przyczynią się do 

skuteczniejszego  
i efektywniejszego 
przeciwdziałania i 

łagodzenia skutków 
wykluczenia społecznego, 
problemów społecznych.  

W 2020 r. ogłoszono 
pierwszy  

(z pięciu) nabór innowacji 
społ., zorganizowano 6 
spotkań sieciujących. 

 Efektem realizacji projektu 
będzie udzielenie 50 

mikrograntów na 
przygotowanie i 

przetestowanie innowacji 
społecznych w obszarze 

włączenia społecznego oraz 
wybór 5 najlepszych 

innowacji do 
upowszechniania w całej 

Polsce. 
   

Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS a  Fundacją 
Partycypacji Społecznej, finansowanego  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, PO WER, Działanie 4.3. 
Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa. Lider Projektu : Fundacja 
Partycypacji Społecznej Partnerzy 
zagraniczni: Stowarzyszenie VSBI( Niemcy), 
firma Social Unitas (Niemcy). 
 

„Mobilny urzędnik. 
Poprawa dostępności 
usług publicznych dla 

mieszkańców o 
szczególnych 

potrzebach”.” (PO WER 
4.3.). 

wartość projektu:  
1.445 604,00zł 

Projekt ma na celu 
wypracowanie modelu 

usługi mobilny urzędnik, 
którą 80 gmin z całej Polski 

wdroży jako nowe 
rozwiązanie, 

odpowiadające na potrzeby 
mieszkańców o specjalnych 
potrzebach, w tym osób z 
niepełnosprawnościami, 

osób zależnych, opiekunów 
faktycznych opiekunów 

pieczy zastępczej, osób w 
wieku 65 +. 

Skupienie marki Klunkry wielkopolskie.  
W skład partnerstwa wchodzą podmioty 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa 
społeczne oraz wielkopolskie Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz 
SWW/ROPS 

Marka Klunkry 
wielkopolskie 

W ramach tej 
współpracy nie 

przekazujemy środków 
finansowych ale 

wspieramy rozwój 
marki poprzez 

opracowanie projektów 
produktów, 

przygotowanie 
prototypów a następnie 
przekazanie licencji na 

wykonywanie 
produktów 

wchodzących w skład 
marki. 

 

Wsparcie potencjału PES i 
PS poprzez zwiększanie 

widoczności oferowanych 
produktów i usług. 

Wsparcie w zakresie 
projektowania nowych 

produktów wchodzących w 
skład marki oraz wsparcie w 
etapie ich prototypowania. 
Zwiększenie świadomości 
społeczeństwa na temat 
firm społecznych i profilu 
ich działalności. Corocznie 

planowane jest 
wprowadzenie nowych 

podmiotów wchodzących  
w sieć. 
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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 

Rezultaty  w ramach 
realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  92  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych 

 - zawarcie 22 porozumień 
o współpracy   

  

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

"Aktywność zawodowa  
i społeczna jest nam 
bliska " - realizacja 
projektu w latach  

2018-2020 

całkowita wartość 
projektu:  

2 005 017,12 zł 
kwota dofinansowania  
z UE  - 1 704 264,55 zł 

Rezultaty  w ramach 
realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  180  osób 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych 

 - zawarcie 27 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, 
wspólfinansowanego 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 

Rezultaty  w ramach 
realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  100  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych 

 - zawarcie 14 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 

"Wielkopolska sieć 
wsparcia" - realizacja 

projektu w latach 2019-
2021 

całkowita wartość 
projektu:  

2 081 916,24 zł 
kwota dofinansowania  
z UE  - 1 769 628,80 zł 

Przewidywane rezultaty   
w ramach realizacji 

projektu: aktywizacja 
społeczno-zawodowa  200  

osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych  

- zawarcie36 porozumień  
o współpracy    

Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS a  Polskim 
Stowarzyszeniem Widoki i INFOS Tomasz 
Żurek , w ramach WRPO na lata 2014-2020, 
wspólfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

"NOWA SZANSA z 
WIDOKAMI" - realizacja 

projektu w latach  
2019-2021 

całkowita wartość 
projektu: 

1 519 843,20 zł 
kwota dofinansowania 
 z UE  - 1 291 866,72 zł 

Rezultaty  w ramach 
realizacji projektu: 

aktywizacja społeczno-
zawodowa  170  osób  

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz działania 
upowszechniające usługi 

aktywnej integracji w 
samorządach lokalnych 

 - zawarcie 12 porozumień 
o współpracy    
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 Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS a Regionem 
Emilia-Romagna – Urząd Koordynacji Polityki 
Europejskiej, Planowania, Kooperacji  
i Ewaluacji (Włochy), projekt 
współfinansowany ze srodków UE programu 
DEAR 

„Tworzenie 
sprawiedliwych miast: 

Włączenie Agendy 2030 
do polityki lokalnej  

w czasach dużych ruchów 
migracyjnych i 
uchodźstwa - 

Podniesienie wśród 
obywateli, organizacji 

społecznych, polityków 
lokalnych i służby cywilnej 
świadomości w obszarze 
ruchów migracyjnych i 

uchodźstwa oraz 
promowanie roli 

zdecentralizowanej 
współpracy i samorządów 

lokalnych w realizacji 
celów Agendy 2030 
w polityki lokalne, w 

szczególności w zakresie 
powyższych wyzwań.” 

Wykonanie ROPS 2020: 
274 928,18 zł 

W ramach zadania 
zrealizowano m.in.  1 
kampanię Społeczną 

"Paragrafy bez gafy" o celu 
16, 2 szkolenia dla 

Edukatorów w ramach 
"Paragrafy bez gafy" , 1 

badanie analizujące wiedzę 
o Agendzie 2030 w 

urzędach miast i gminy woj. 
wielkopolskiego, 1 zestaw 

broszur o COVID-19 dla 
migrantów w 4 językach: 

PL, UKR, ENG, RUS, 25 
warsztatów dla uczestników 

w ramach kampanii 
"Paragrafy bez gafy" – 
czerwiec, 1 National 

Exhibition Stand - 
współpraca z Fundacją CSR 
Res Severa przy V Festiwalu 
Filmów Odpowiedzialnych 
(1 gala + 19 webinarów on-

line), omawianie CZR: 
wszystkie, 4 spotkania 

koordynacyjne odbyte on-
line, współtworzenie 1 SDG 

and Migration Tool i 1 
Policy Learning Platform - 

narzędzia cyfrowe. 
 

Umowa partnerska na rzecz realizacji 
projektu zawarta między ROPS i Democenter  
Sipe-Foundation (Włochy), projekt 
współfinansowany ze środków UE, programu 
INTERREG Europa Środkowa 

„Twórcy społeczni 
(Growing a Transnational 

Smart Community of 
Social Innovators for the 
Inclusive Development of 
Central Europe – Social (i) 

Makers”. 

Wykonanie ROPS 2020: 
289 868,39 zł 

W ramach zadania 
zrealizowano pilot inicjatyw 
lokalnych oraz opracowano 
metodę Innovation Sharing 

Approach. W roku 2020 
pracowano nad 

podsumowaniem realizacji 
projektu, opracowywano 
wraz z partnerami Social 

Innovations oraz SkyRocket 
Platform, Transnational 

Action Plan & Transational 
Strategy, zagwarantowano 

udział ROPS i polskich 
ekspertów w tworzeniu 

planu, udział w spotkaniu 
partnerskim w Wiedniu 

(spotkania on-line) online, 
panelu eksperckim - Local 

Policy Focus Group. 
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Partnerstwo projektowe Kampania  
"Bez chemii na drodze" 
Zadanie jest realizowane 
w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia 
i współfinansowane ze 

środków Funduszu 
Rozwiązywania 

Problemów 
Hazardowych, będących 

w dyspozycji Ministra 

53 315,00 zł -  rozpowszechnienie 
informacji na temat ryzyka 
związanego z używaniem 

substancji 
psychoaktywnych podczas 

jazdy.  
- w ramach kampanii został 

przygotowany krótki 
program psychoedukacyjny 

do wykorzystania w 
szkołach podstawowych  
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Projekty realizowane przez jednostki podległe Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
 

Zdrowia w ramach 
konkursu 

przeprowadzonego przez 
Krajowe Biuro do Spraw 

Przeciwdziałania 
Narkomanii. Kampania 

przygotowana i 
prowadzona przez 

Fundację Poza 
Schematami. 

i ponadpodstawowych. Są 
to dwugodzinne zajęcia dla 
rodziców uczniów: klas 1–3, 

klas 4–6, klas 7–8 oraz 
uczęszczających do szkół 

ponadpodstawowych. 
Materiały udostępnione są 

na stronie UMWW.  
- informacje na temat 

kampanii, jej cele wraz z 
logo zawarte zostały w 

materiałach drukowanych 
przez UMWW tj. 

kalendarzach książkowych, 
trójdzielnych i biurkowych 

oraz planerach biurkowych. 
Komplety materiałów 
przekazane zostały do 

wszystkich gmin i powiatów 
z terenu Wielkopolski, 
jednostek, dla których 

Samorząd WW jest 
organem założycielskim 

oraz wybranych organizacji 
pozarządowych i MOW-ów  

i MOS-ów. 
 

 

Wojewódzki 

Urząd Pracy  

w Poznaniu 

 

 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 
Wielkopolskiego Rynku Pracy  

Partnerzy: Starostwa 
Powiatowe, organizacje 
pozarządowe, uczelnie 

wyższe, związki 
zawodowe, organizacje 

pracodawców 

- Zaplanowane 2 wydarzenia 
w 2020 r. nie odbyły się  

z uwagi na pandemię 
COVID-19 

 
Departament/ 

Jednostka 

 
Rodzaj partnerstwa 

 

 
Nazwa projektu/zadania 

 

 
Wysokość 

zaangażowanych 
środków 

finansowych  
i rzeczowych 

 

 
Rezultat 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Wielkopolskiego 

 
 

Współrealizacja zadania  
z Łubowskim Towarzystwem 
Wędkarskim 

Stopniowe przywracanie 
naturalnej piramidy 

troficznej jeziora 
Wójtostwo, położonego  

w granicach Parku 
Krajobrazowego Promno 

  

4 000 zł Redukcja biomasy ryb planktono- 
i bentosożernych  

z wykorzystaniem rodzimego 
gatunku drapieżnego – sandacza 

(Sander lucioperc). 

Współrealizacja zadania z Kołem 
Łowieckim "Jawor" w Poznaniu 
oraz "Sokół" Kiszkowo w 
Lednickim PK oraz Kołem 
Łowieckim "Bażant" Chrzypsko 
Wielkie, "Słonka" Kwilcz, 
"Daniel" Sieraków, "Lis" 
Międzychód 
 

Ograniczanie liczebności 
norki amerykańskiej w 

Lednickim parku 
Krajobrazowym oraz 
Sierakowskim Parku 

Krajobrazowym 

- Ograniczenie liczebności 
inwazyjnego gatunku ssaka, 

mającego negatywny wpływ na 
populacje ptaków wodnych.  
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2. Inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe objęte patronatem 
honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
 
W roku 2020 objęto patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego (lub wyrażono 
zgodę na udział w komitetach honorowych) 82 przedsięwzięć i wydarzeń, których 
organizatorem lub współorganizatorem były organizacje działające w obszarze pożytku 
publicznego. 
 
3. Konferencje, seminaria, sympozja i wydarzenia, w których udział brali 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
 
 
3.1. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Współrealizacja zadania z Grupą 
Rejonową Straży Ligi Ochrony 
Przyrody w Rogalinie 
 

Zabezpieczanie drzew przed 
zgryzaniem przez bobry na 

Łęgach Rogalińskich 

5 000 zł Zabezpieczenie około 100 
cennych okazów drzew przez 

zgryzaniem przez bobry. 

Współrealizacja z Oddziałem 
Środowiskowy PTTK Poznań - 
Nowe Miasto i Kołem 
Osiedlowym „Łaziki” przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Swarzędzu 
 

XXIII Wielkopolski Rajd 
„Poznajemy Parki 

Krajobrazowe – Sierakowski 
Park Krajobrazowy” 

- Promocja walorów 
Sierakowskiego Parku 

Krajobrazowego, edukacja 
przyrodnicza podczas czynnej 

formy wypoczynku. 

Współrealizacja m.in. we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
"Unia Nadwarciańska" 

 XVI Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Cysterskiej  

w Lądzie 

- Promocja walorów 
Nadwarciańskiego Parku 

Krajobrazowego. 

KWOTA CAŁKOWITA: 9 000,00 zł 

 
Departament/ 

Jednostka 
 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj 

spotkania 
 

 
Termin 

 
Miejsce 

Departament 
Polityki 

Regionalnej 
 
 
 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ -  
Poddziałanie 2.1.1  Rozwój elektronicznych usług 
publicznych. 
 

webinarium 23 września 2020 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Szkolenie dla beneficjentów WRPO 2014+ - „Prawidłowe 
udzielanie zamówień oraz rozliczanie projektów w ramach 
Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO 2014+”. 

webinarium 29 września 2020 r. Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego 

 
Departament 

Sportu  
i Turystyki 

 

Interdyscyplinarne Webinarium dot.: 
1. Rejestracji klubu sportowego/UKS vs. KRS. 
2. Wsparcia działalności sportowej na przykładzie SWW. 
3. Praktycznych aspektów tworzenia i rozwiązywania 
stowarzyszeń. 
4. Działalność sportowa w kontekście SARS-CoV-2 i 
 COVID-19. 
5.Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w 
aspekcie nowych klubów sportowych. 
 

webinarium 23 października 
2020 r. 

Konin/Poznań/Wrocła
w/Słupca 
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3.2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

Spotkanie informacyjne online dla organizacji 
pozarządowych, którego tematem był ogłoszony 1 grudnia 
2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację w formie 
wspierania zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na 
rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej w roku 
2021. 
 
 

konferencja 
online 

14 grudnia 2020 r.  Poznań / platforma 
ZOOM 

Spotkanie informacyjne online dla organizacji 
pozarządowych,  którego tematem były ogłoszone  
5 grudnia 2020 roku otwarte konkursy ofert  
na realizację w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej, w tym na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury 
sportowej w roku 2021. 
 

konferencja 
online 

15 grudnia 2020 r. Poznań 

Gabinet 
Marszałka 

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej.                                                       
 
Z uwagi na epidemię COVID-19 zrezygnowano  
z tradycyjnej formy uroczystości.                                                         
W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono działania 
promocyjne (cykl medialny, apele w gazetach, ekspozycja 
banerów na siedzibie UMWW) 
 

Działania 
promocyjne 

15 kwietnia 2020 r. Poznań 

 81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego                                                                 
Ceremonia przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej. W ramach rocznicy ukazały się apele  
w gazetach.                                                                                                                                                                               

Uroczystości 27 września 2020 r. Poznań 

Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 27  grudnia  w tym złożenie kwiatów na 
mogile gen. Stanisława Taczaka i pułkownika Wincentego 
Wierzejewskiego, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan;   
ceremonia złożenia kwiatów przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich. W ramach przedsięwzięcia została 
zrealizowana kampania internetowa, ukazały się apele 
w gazetach oraz została wykonana ekspozycja 
okolicznościowa na siedzibie UMWW.                                                              

Uroczystości 27 grudnia 2020 r. Poznań 

Obchody 102. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 28 grudnia, w tym złożenie wiązanek przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza Plac Marszałka J. 
Piłsudskiego oraz na Cmentarzu Wojskowym.    

 Uroczystości 28 grudnia 2020 r. Warszawa  

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

Spotkanie informacyjne dotyczące 
ogłoszonego w ramach Poddziałania 
7.1.2 Aktywna integracja - projekty 
konkursowe Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+  konkursu nr RPWP.07.01.02-
IP.03-30-001/19 
 
 

Spotkanie informacyjne 15.01.2020 r.  Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Poznaniu (ul. Szyperska 14                                

61-754 Poznań) 
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3.3. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
 

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

Webinarium dla Beneficjentów 
realizujących projekty Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 pt. Prawidłowa realizacja 
 i rozliczanie projektów PO WER 2014-
2020 

Webinarium 04.12.2020 r.  https://go.mywebinar.com/ 

 
Temat spotkania 

 

 
Rodzaj spotkania 

 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
WORD KONIN 

 
Współorganizacja rajdu rowerowego 
 

Rajd rowerowy 9 sierpnia 2020 r. Konin 

Zorganizowanie rajdu rowerowego „XIII Konińska 
Masa Rowerzystów, czyli Konin bez samochodu 
2020” 
 

Rajd rowerowy 19 września 2020 r. Konin 

 
L.p. 

  

 
Nazwa zadania 

 

 
Podstawa 

prawna 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 

1.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas IX Dni Pracy Organicznej, październik/listopad 
2020  
(Stowarzyszenie "Unia Wielkopolan")  

usługa promocji  1 2 500 zł  

2.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas wydarzenia Kucharze bez granic i artyści dla 
Jaśka Woźniaka, 22 lutego 2020  
(Stowarzyszenie Kucharze bez granic) 

usługa promocji  1 15 000 zł  

3.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas XVI Wielkiej Gali Charytatywnej Fundacji Mam 
Marzenie, 18 grudnia 2020 rok  
(Fundacja Mam Marzenie) 

usługa promocji  1 10 000 zł  

4.  

Usługa promocji Województwa Wielkopolskiego w 
ramach publikacji pod redakcją dr. Mariana Króla i 
Dominika Górnego, pod tytułem: „Święty Jan Paweł II 
w stulecie urodzin. Pamiętamy…”  
(Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego) 

usługa promocji  1 10 000 zł  

5.  

Usługa promocji Województwa Wielkopolskiego w 
ramach publikacji autorstwa Elżbiety Kaźmierczak pod 
tytułem: „Opowiem Ci o wojnie”  
(Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolskim Zarząd 
Wojewódzki z siedzibą w Poznaniu) 

usługa promocji  1 2 500 zł  
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2. Środki finansowe przekazywane w innym trybie przez biura i departamenty UMWW 
 

6.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas konferencji Poznań Model United Nations 
2020, 10-12 stycznia 2020 roku  
(Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej  
i Heleny Modrzejewskiej) 

usługa promocji 1 9 000 zł  
 

7.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas zawodów Żużlowych - 70. Memoriał  
im. Alfreda Smoczyka  
(Unia Leszno) 

usługa promocji  1 10 000 zł  

8.  

Usługa promocji województwa wielkopolskiego 
podczas 18. Szybowcowych Mistrzostw Polski, 14-26 
sierpnia 2020  
(Aeroklub Ostrowski) 

usługa promocji  1 15 000 zł  

RAZEM: 74 000,00 zł 

 
Nazwa zadania 

 

 
Liczba ofert 

 
Liczba umów 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
 

 

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego 
 

Dofinansowanie zakupu 7 lekkich samochodów ratownictwa 
technicznego z funkcją gaśniczą o masie powyżej 3,5 t. 
 

1 1 1 465 594,20 zł 

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 
na wybór operacji realizowanych w 2020 roku w ramach dwuletniego 
planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie 
wielkopolskim. 
 

16 9 177 746,22 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 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z 6 lipca 2016 r.) 
 

2 1  290 668,32 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 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Nr 5155/2014 z 25 września 2014 r.) 

15 4  1 098 236,44 zł  

 
RAZEM: 

 
1 388 904,76 zł 
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Departament Sportu i Turystyki 

 
Składka członkowska Województwa Wielkopolskiego do 
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

 - -  1 000 000,00 zł 

Umowa zawarta z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym 
z siedzibą w Warszawie na Współorganizację 28 Ogólnopolskiego 
Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

 - 1 6 000,00 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Jeździeckim Baborówko z 
siedzibą w Baborówku - współorganizacja LOTTO Baborówko Horse 
Sale Show – Mistrzostwa Polski WKKW 

1 1 20 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu - współorganizacja Mistrzostw Polski 
Młodzieżowców we florecie i szabli 

1 1 4 000,00 zł 

Umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym "Szamotulanin" - 
współorganizacja Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce 
siatkowej 

1 1 3 000,00 zł 

Umowa zawarta z Międzyzakładowym Ludowym Klubem Sportowym 
ODOLANOVIA w Odolanowie - współorganizacja wydania publikacji 
 z okazji 100-lecia Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego 
Odolanovia w Odolanowie 

1 1 2 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „MOCni Razem” z siedzibą  
w Poznaniu - współorganizacja LOTTO Plaża Wolności 2020 

1 1 4 500,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „POLONIA 1912” z siedzibą  
w Lesznie - współorganizacja Pucharu Świata Juniorów we florecie 

1 1 7 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu 

1 1 5 000,00 zł 

Umowa zawarta z Klubem Sportowym „Sobieski” z siedzibą  
w Poznaniu - współorganizacja: XXVIII Pucharu Sobieskiego  
– Poznań 2020 

1 1 3 000,00 zł 

Umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci  
z Cukrzycą CUKIERASY - współorganizacja III Halowych Mistrzostw 
Polski w Piłce Nożnej Dzieci z Cukrzycą 

1 1 4 000,00 zł 

Umowa zawarta z Wielkopolskim Związkiem Narciarskim  
- współorganizacja VI Mistrzostw Wielkopolski w Narciarstwie 
Alpejskim i Snowboardzie 

1 1 4 000,00 zł 

RAZEM: 
 

1 062 500,00 zł 
 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach 
problematycznych w związku z transportem żywności  
z wielkopolskich banków żywności do potrzebujących – zwalczanie 
skutków społeczno-gospodarczych choroby COVID-19. 

- 4 87 258,90 zł 

 

Departament Transportu 
 

Zorganizowanie w dniu 08.08.2020r. przejazdu pociągu specjalnego 
„Drezyniarz” na trasie Poznań-Czarnków-Poznań oraz publikacja 
albumu o linii kolejowej Obroniki-Obrzycko-Wronki (Stowarzyszenie 
Nadwarciańska Kolej Drezynowa). 

- 1 11 153,37 zł 

 
Departament Zdrowia 

 
Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia 
fizycznego i psychicznego w związku z epidemią Koronawirusa SARS-
CoV-2 

4 3 233 650,00 zł 
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3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
 

 
4. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu 
zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia 
i kształtujących prozdrowotny styl życia 

11 6 117 710,00 zł 

Nabór wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji 
społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 
ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu 
województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. 

2 0 - 

II Nabór wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji 
społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 
ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu 
województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. 

1 1 369 595,00zł 

RAZEM: 720 955,00 zł 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Podstawa prawna 

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba podpisanych umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków 

finansowych 
Dofinansowanie kosztów działania zakładów 
aktywności zawodowej; 
 
Przekazano środki finansowe 3 organizacjom 
pozarządowym, które są organizatorami ZAZ:              
1. Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile na 
dofinansowanie kosztów działania  Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Pile,     
                                        
2. Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem 
Oddział Terenowy w Koninie na dofinansowanie 
kosztów działania  Zakładu Aktywności Zawodowej                 
w Posadzie, 
 
3. Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi                            
w Puszczykowie na dofinansowanie kosztów 
działania Zakładu Aktywności Zawodowej                
w Słupcy. 
 
 

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 podpisano aneksy do 
3 umów (do umowy z dnia 
15.12.2005 r. zawartej 
pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a 
Stowarzyszeniem Pomocy 
Humanitarnej w Pile, do 
umowy z dnia 29.12.2010 r. 
zawartej pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim 
a Polskim Towarzystwem Walki   
z Kalectwem Oddział Terenowy 
w Koninie oraz umowy z dnia 
10 stycznia 2018 r. zawartej 
pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Fundacją  
im. Królowej Polski św. Jadwigi 
w Puszczykowie ) na 
przekazanie środków  PFRON 
będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego 

5 538 352,32            
(środki PFRON)                  

555 400,00                
(środki SWW) 

 
Nazwa zadania/konkursu  

 
Liczba 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 

 
Wysokość 

przekazanych 
środków finansowych 

 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 

0 15 11 591 098,34 
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5. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 
 

0 2 1 865 865,15 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 
 

0 16 12 518 592,56 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 
RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 

89 0 0,00 
(rozstrzygnięcie w 2021 r.) 

  
RAZEM: 25 975 556,05 zł 

 

 
Nazwa zadania 

 
Podstawa prawna 

 
Wysokość przekazanych środków 

finansowych 
 

 
WORD KALISZ 

 
Wspólne działania pomocy ofiarom wypadków 
drogowych wraz z Zarządem Rejonowym PCK  
w Kaliszu 

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

Drobne nagrody promujące Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego dla krwiodawców oddających krew dla 
ofiar wypadków drogowych – 285,69 zł 
 

Współorganizacja zawodów kolarskich „Memoriał 
Piotra Szymańskiego” i VI Mistrzostwa Kalisza  
w rowerach biegowych 
 

Elementy odblaskowe dla uczestników zawodów – 
200,16 zł 

Współorganizacja festynu wraz z Komendą Hufca 
ZHP w Kaliszu połączonego z akcją krwiodawstwa 
 

Drobne nagrody dla krwiodawców oddających 
krew podczas festynu: 229,00 zł 

Współorganizacja festynu charytatywnego Charity 
Ride with The Stars – akcja fundacji „Pomaganie 
jest trendy” organizowana w kaliskim WORD 

Udostępnienie infrastruktury WORD Kalisz (plac 
manewrowy) oraz Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazd w Kaliszu 

 
RAZEM: 714,85 zł 

 

 
WORD LESZNO 

 
Przekazanie dla OSP BUCZ torby medycznej OSP 1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym 
 
 

870,00 zł 

 
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

 

Wsparcie w zorganizowaniu konferencji 
popularno- naukowej - Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego z siedzibą w Poznaniu  

ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie - małe 

granty 
1 000,00 zł 

Szkolenie - Stowarzyszenie Edukacja bez Granic, 
Gdańsk  

n/d 4 000,00 zł 

Kurs - Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, 
Kraków  

n/d 2 370,78 zł 
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Prenumerata czasopisma - ETOH Fundacja Rozwoju 
Profilaktyki Edukacji i Terapii Probl. Alkoh., 
Warszawa  

n/d 480,00 zł 

Kurs - Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia 
Psychicznego i rozwoju Psychoterapii, Wrocław 
 

n/d 6 831,00 zł 

Superwizje, kursy terapii systemowej, seminaria - 
Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, 
Poznań  

n/d 16 893,00 zł 

Szkolenia BHP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 
Kościan Wały  

n/d 1 360,00 zł 

RAZEM: 32 934,78     


