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Pan Filip Kaczmarek 
Radny Województwa Wielkopolskiego 
 

Szanowny Panie Radny, 

 
odpowiadając na Pańską interpelację, zgłoszoną na XLVIII sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego 19 grudnia 2022 r., w sprawie działań na rzecz polepszenia jakości projektów 
zgłaszanych do otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań 
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, pragnę poinformować, że otwarty 
konkurs ofert na zadania w dziedzinie kultury, cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony 
organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpływa co roku około 450 
wniosków. Są one bardzo zróżnicowane pod względem budżetu, możliwości organizacyjnych i zasobów 
kadrowych wnioskodawców, a także wartości merytorycznej realizowanych zadań. Do jednego konkursu 
stają bowiem duże organizacje, zarejestrowane często w stolicy Wielkopolski (m.in. Fundacja Malta, 
Fundacja Fabryka Sztuki, Stowarzyszenie Czasu Kultury czy Art Fraction Foundation), jak również te 
małe, wiejskie (Koła Gospodyń, Ochotnicze Straże Pożarne itp.). Z uwagi na tak dużą liczbę składanych 
ofert, w skład komisji konkursowej powoływani są zewnętrzni eksperci, piszący recenzje na temat 
wniosków, przydzielanych zgodnie ze specjalizacją eksperta w danej dziedzinie. Tryb pracy komisji jest 
niezwykle intensywny. Na weryfikację merytoryczną oraz propozycję podziału środków, potrzeba dwóch 
tygodni wytężonej pracy,  w godzinach ponadnormatywnych. W pracach komisji uczestniczą również z 
głosem doradczym radni – przedstawiciele Komisji Kultury SWW, którym nie przysługuje jednak prawo 
głosowania. 

W ramach współpracy Departamentu Kultury UMWW z organizacjami pozarządowymi rozpoczęto cykl 
spotkań skierowanych do przedstawicieli trzeciego sektora z tych gmin i powiatów, z których wpływa 
co roku najmniej wniosków, bądź są one niedopracowane pod względem formalnym 
czy merytorycznym. Pierwsze takie spotkanie zorganizowane zostało na początku grudnia 2022 r. 
Odbyło się ono w Domu Polskim – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie. Do udziału zaproszone zostały 
organizacje pozarządowe z subregionu pilskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny, poruszone 
zostały zarówno kwestie formalne, jak również merytoryczne, a w tym jakościowe składanych wniosków. 
Nadmienię ponadto, że współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 
pozarządowymi wpisana jest w zadania Departamentu Organizacyjnego i Kadr UMWW, który również 
realizuje cykl szkoleń i spotkań dla przedstawicieli tego sektora.  

 
Z poważaniem, 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
Grażyna Brzezińska 

Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury 
 
 
Do wiadomości: 
1.  Kancelaria Sejmiku 
2.  Departament Organizacyjny i Kadr 
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