Uchwała Nr 2115/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§1
Województwo Wielkopolskie przeprowadzi VI edycję Konkursu pod nazwą „Wielkopolska
Otwarta dla Niepełnosprawnych”, zwanego dalej „Konkursem”.
§2
Zatwierdza się Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Zestawienie wydatków planowanych na realizację Konkursu ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały.
§4
Obsługę administracyjną Konkursu zapewni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie do uchwały Nr 2115/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 1 czerwca 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”
Województwo Wielkopolskie przystępuje do zorganizowania VI edycji Konkursu pod nazwą
„Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, jako kontynuacji poprzednich edycji
realizowanych w ramach projektu „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie nowych i sprawdzonych inicjatyw
i pomysłów w obszarze włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, kreowanych
i wdrażanych przez wielkopolskie powiaty i gminy w obszarze przedsiębiorczości społecznej
z uwzględnieniem narzędzi ekonomii społecznej oraz inspirowanie samorządów do
wdrażania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich włączenia
społecznego we wszystkie nurty aktywności życia społecznego w partnerstwie z partnerami
społecznymi.
Konkurs jest formą systemowego wspierania rozwiązań, pomysłów i idei kreowanych
i wdrażanych przez samorządy województwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami
w partnerstwie z podmiotami społecznymi i społecznością lokalną. W 2016 roku Konkurs
zostanie przeprowadzony w formie plebiscytu internetowego. O zwycięstwie zdecyduje
liczba głosów internautów głosujących na daną inicjatywę/pomysł. W Konkursie planuje się
3 nagrody finansowe w następujących wysokościach: 15.000,00 zł (I miejsce), 10.000,00 zł
(II miejsce) oraz 5.000,00 zł (III miejsce).
Realizacja Konkursu w 2016 roku spowoduje łączne skutki finansowe w kwocie 60.000,00 zł,
które zostaną pokryte ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w tym
własnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i które zostały
zabezpieczone w planie budżetowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
w § 4300 – Zakup usług pozostałych i w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej w rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla
samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach
„Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

