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W ramach konkursu złożonych zostało 14 
projektów, z których 5 przeszło pozytyw-
nie ocenę strategiczną ZIT, weryfikację 
formalną, ocenę formalno-merytoryczną 
oraz otrzymało wymaganą minimalną 
liczbę punktów przyznanych przez Komi-
sje Oceny Projektów Instytucji Pośredni-
czącej oraz Komisje Oceny Projektów 
Instytucji Zarządzającej. Wnioski o dofi-
nansowanie mogły składać wszystkie 
podmioty z wyłączeniem osób nieprowa-
dzących działalności gospodarczej lub 

oświatowej. 
Odpowiednie uchwały w tej sprawie 
podjęły najpierw Zarząd Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, i później Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. Naj-
prawdopodobniej w czerwcu podpisane 
zostaną umowy na dofinansowanie.  
Dofinansowanie projektów przyznano ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach naboru RPWP.06.04.02-
IZ-00-30-001/16 dla Działania 6.4 
„Wsparcie aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu 
opieki nad małymi dziećmi”, Poddziała-
nia 6.4.2 „Wsparcie aktywności zawodo-
wej osób wyłączonych z rynku pracy  

z powodu opieki nad małymi dziećmi  
w ramach ZIT dla MOF Poznania” reali-
zowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 
Celem Projektu P11 jest wzrost zatrud-
nialności osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi do lat 3  oraz poprawa sytuacji 
kobiet na rynku pracy, jako grupy nara-
żonej w większym stopniu na bezrobocie  
i problemy godzenia życia zawodowego 
oraz prywatnego. 
W ramach konkursu przewidziano dofi-
nansowanie działań:  
- tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem 
do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach 
dziecięcych, (w tym wyposażenie i dosto-
sowanie pomieszczeń przeznaczonych na 
miejsca opieki nad dzieckiem) oraz dofi-
nansowanie działalności bieżącej tych 
placówek przez 12 miesięcy, 
- wydłużenie czasu pracy żłobków, klu-
bów dziecięcych (wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w pkt. 1), 
- wsparcie tworzenia miejsc opieki po-
przez dofinansowanie usług opiekunów 
dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu 
w celu sprawowania opieki przez opieku-
nów dziennych i nianie, 
- nabycie/podnoszenie wymaganych 
prawem kompetencji kadr niezbędnych 
do należytego pełnienia funkcji opiekuna, 
wolontariusza, opiekuna dziennego 

(wyłącznie jako element projektu wska-
zanego w pkt. 1 i/lub 3), 
- aktywizacja zawodowa osób powraca-
jących bądź wchodzących na rynek pra-
cy po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako ele-
ment projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 
3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
subsydiowanego zatrudnienia oraz wy-
posażenia i doposażenia stanowiska 

pracy. 

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań      nr 25                                              Maj 2017 

 

Kolejny konkurs 
rozstrzygnięty 

Pięć wniosków uzyskało pozytywną ocenę i otrzyma  

dofinansowanie w ramach Projektu P11 („Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 

małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania”). Całkowita 

wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 5 424 

109,19 zł, z czego 4 610 492,78 zł to kwota dofinansowania UE. 
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Zbiorowe oszczędności 
Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8 
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Sza-
motuły), a we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopie-
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły sumę 1,5 mln 
zł, a cena uzyskana w postępowaniu na 
rok 2014 była swoistym rekordem Polski 
– rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 
obniżająca się w kraju cena energii osią-
gnęła najniższy poziom. Koszt 1 MWh 
netto z akcyzą wyniósł 189,80 zł. 
Do postępowania na zakup energii elek-
trycznej na rok 2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia spotkaniem dla 
przedstawicieli gmin Stowarzyszenia, 
które odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Zainteresowane przy-
stąpieniem do grupy Zakupowej są dwie 
kolejne gminy: Rokietnica i Swarzędz.  
 

 

 Aktualności 
 

Metropolia Poznań na 
targach IMEX  
we Frankfurcie  
 

• W dniach 16-18 maja 2017 roku we 
Frankfurcie nad Menem miały miejsce 
największe światowe targi turystyki biz-
nesowej IMEX. Wśród wystawców pol-
skiego stoiska narodowego była Metro-
polia Poznań. W ciągu trzech dni targo-
wych na stoisku Metropolii odbyło się 
wiele spotkań z zainteresowanymi ofertą 

biznesową obszaru metropolitalnego 
Poznania przedstawicielami zagranicz-
nych stowarzyszeń oraz profesjonalnymi 
organizatorami różnego rodzaju spotkań 
biznesowych (m. in. podróże motywacyj-
ne, szkolenia firmowe i wydarzenia kor-
poracyjne). Międzynarodowe targi IMEX, 
obok spotkań biznesowych oraz promocji 
potencjału kongresowego Poznania i 
okolic, służyły również zdobywaniu i wy-
mianie wiedzy na temat narzędzi po-
zwalających rozwijać rynek MICE (z ang. 
Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions Industry) na terenie Metropolii 
Poznań.  
Tegoroczne targi IMEX zgromadziły 
3500 wystawców z całego świata. 

Na terenie Metropolii Poznań działa ok. 
156 tys. firm, co stanowi ok. połowę 
wszystkich przedsiębiorstw funkcjonują-
cych w województwie wielkopolskim – 
informował Tomasz Łubiński – wicestaro-
sta poznański. - Szacujemy, że na terenie 
powiatu poznańskiego obecnie pracuje 
ok. 50 tys. pracowników z Ukrainy – do-
dał. 
Bez wsparcia pracowników z Ukrainy, 
sytuacja na rynku pracy, na terenie Me-
tropolii Poznań, byłaby bardzo trudna,  
a nawet teraz nie jest łatwa. Pracodawcy 
często mają problem ze znalezieniem 
pracowników. Dlatego zatrudnionym 
zwiększają pensje i oferują dodatkowe 
świadczenia. Zmieniło się znaczenie poję-
cia "praca po znajomości". Kiedyś ozna-
czało to "załatwienie" pracy komuś ze 
swojego kręgu znajomych lub rodziny, 
dzisiaj pracodawca chcąc przyjąć dobre-
go pracownika zwraca się do zatrudnio-
nych u siebie ludzi z prośbą, o kontakt do 
znanych im dobrych fachowców. Innym 
sposobem na znalezienie pracowników 
jest współpraca ze szkołami zawodowy-
mi, technikami lub uczelniami wyższymi. 
W ten sposób kilkunastu pracowników 
rocznie zatrudnia spółka Veolia Energia. 

Firma współpracuje z dwoma poznańskimi 
technikami kształcącymi elektryków. 
Sytuację na rynku pracy monitoruje staro-
stwo powiatowe, które stara się dostoso-
wać system kształcenia w podległych 
sobie szkołach zawodowych do potrzeb 
rynku powiatu poznańskiego. 
Prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu w swojej pre-
lekcji przekonywał do działań, których 
celem powinno być zwiększenie wydajno-
ści pracy. Mówił, że brak pracowników 
nie jest problemem, a jest nim niska wy-
dajność pracowników w Polsce. Średnio  
w Europie w ciągu godziny pracownik 
wykonuje pracę o wartości 32,5 euro, 
natomiast w Polsce przeciętnie wypraco-
wuje się w godzinie 12 euro. Prof. Cella-
ry zauważył, że przy zwiększeniu wydaj-
ności polskich pracowników, znowu zwięk-
szyłoby się bezrobocie. 
Organizatorem X Forum Gospodarczego 
Metropolii Poznań, tak jak poprzednich 
edycji, była Wielkopolska Izba Przemy-
słowo-Handlowa, natomiast współorgani-
zatorami Powiat Poznański, Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań oraz Pracodawcy 
RP Wielkopolska. Forum odbyło się 17 
maja 2017 r. 

 

Wnioskodawca 
 

Tytuł projektu 
Kwota  

całkowita (zł) 
Kwota  

dofinansowania (zł) 

GRUPA KAMRAD Rado-
sław Soszyński 

Wracam do pracy! - wsparcie aktywizacji 
kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu 
opieki nad małymi dziećmi w Gminie  
Rokietnica 

478 328,69 406 579,38 

Miasto Poznań Poprawa dostępu do usług opieki nad  
dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 

2 513 670,78 2 136 620,16 

IGD Consulting  
sp. z o.o. 
  

Mama w pracy - aktywizacja zawodowa 
osób po przerwie wynikającej z opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz tworzenie 
Żłobka Pozytywnego Rozwoju 

1 116 577,10 949 090,53 

Marcin Kozierowski Archi-
tekci 

„Aktywni rodzice - nowy klub dziecięcy  
i oddział żłobkowy szansą na aktywność za-
wodową dla rodziców dzieci do 3 r. ż., za-
mieszkujących MOF Poznania 

1 021 590,41 868 351,84 

NESTIN sp. z o.o. Czas na żłobek! - wsparcie osób sprawują-
cych opiekę nad dzieckiem do lat 3  
z Aglomeracji Poznańskiej 

293 942,21 249 850,87 

Projekty wybrane do dofinansowania, złażone w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania”  

Czas pracowników 
 
Nie bezrobocie, a niedobór pracowników staje się obecnie  
problemem rynku pracy na terenie Metropolii Poznań. Jak  
pozyskać odpowiedniego, kompetentnego pracownika? W jaki 
sposób zatrzymać go w swojej firmie? Jak zwiększyć wydajność 
pracy oraz efektywność procesu produkcji? To tylko kilka z wielu 
pytań, na które odpowiedzi szukali uczestnicy X Forum  
Gospodarczego Metropolii Poznań. 
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                    Aktualności  

 

Aktywni obywatele Metro-
polii Poznań 
 

• Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
przystępuje do realizacji projektu pt. 
„Aktywni obywatele Metropolii Poznań”, 
który uzyskał dofinansowanie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich (FIO).  
W dniu 8 maja br. Zarząd Stowarzysze-
nia wyraził zgodę na podpisanie umowy 
o dofinansowanie przedsięwzięcia. Pro-
jekt zaplanowany do realizacji w termi-
nie do końca 2017 roku zakłada wyko-
nanie i uruchomienie metropolitalnego 
portalu konsultacji społecznych. Portal 
przeznaczony dla mieszkańców, organi-
zatorów konsultacji i organizacji poza-
rządowych prezentować będzie infor-

macje na temat planowanych, bieżących 
oraz archiwalnych konsultacji społecz-
nych organizowanych przez Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań oraz wszystkie 
samorządy należące do Stowarzyszenia 
(23 jednostki terytorialne, w tym Miasto 
Poznań i Powiat Poznański). Mieszkaniec 
metropolii będzie mógł w jednym miejscu 
znaleźć wszystkie konsultacje dotyczące 
różnych dziedzin i zakresów przestrzen-
nych, a udostępniony moduł ankietowy 
stworzy możliwości zwiększenia partycy-
pacji społecznej. 
W ramach projektu od września br. pla-
nowany jest także kompleksowy pro-
gram szkoleń z zakresu metod prowa-
dzenia konsultacji i obsługi nowego por-
talu m.in. dla przedstawicieli organizato-
rów konsultacji społecznych – urzędników 
samorządowych, przedstawicieli organi-
zacji społecznych oraz mieszkańców. 
Uczestnicy projektu otrzymają również 
opracowany specjalnie dla ich potrzeb 
„Niezbędnik konsultacji społecznych” i 
skorzystają z wsparcia mentoringowego, 
a całość przedsięwzięcia zakończy się 
konferencją podsumowującą w grudniu 
2017. Najbliższe aktywności w ramach 
projektu to wizyty studialne we wszyst-
kich samorządach wschodzących w skład 
Stowarzyszenia zaplanowane na czer-
wiec.  
 

Znamy termin spływu 
• Tegoroczny VII Metropolitalny Spływ 
Kajakowy odbędzie się 2 września br. 
(sobota) na trasie: Czerwonak, Mścisze-
wo (Murowana Goślina), Oborniki.  
W biurze Stowarzyszenia odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami zaintere-
sowanych gmin, w trakcie którego usta-
lono podział pracy i zaangażowania 
gmin w organizację spływu. Podobnie 
jak w latach ubiegłych głównym organi-
zatorem spływu będzie biuro Stowarzy-
szenia przy wsparciu przedstawicieli 
gmin.   

 
 

Metropolia dla  
młodych 
 

Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności w Poznaniu realizuje na 
terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań  
projekt pn. „Młodzieżowa Metropolia”.  

Jego celem jest rozwijanie świadomości 
metropolitalnej wśród młodzieży, a także 
przybliżanie zasad funkcjonowania sa-
morządów gminnych. W ramach warsz-

tatów młodzież m.in. uczy się konstruo-
wania budżetu, a także zastanawia się 
nad wypracowaniem najkorzystniejszego 
dla mieszkańców systemu współpracy  
z decydentami w gminie. Danuta Nowa-
kowska z biura Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań w trakcie warsztatów pre-
zentuje historię powstania Stowarzysze-
nia i współpracy metropolitalnej, podsta-
wy funkcjonowania Stowarzyszenia,  
a także zapoznaje uczestników z projek-
tami realizowanymi przez Stowarzysze-
nie. W spotkaniach uczestniczą też za-
proszeni przez organizatorów goście  
(w spotkaniu w Stęszewie uczestniczył 
radny).  
Efektem spotkania w Stęszewie był po-
stulat młodzieży z gmin Stęszew i Dopie-
wo, aby powołać do życia (w Dopiewie 
wznowić funkcjonowanie) Młodzieżowe 
Rady Gminy. 
Pierwsze spotkanie z udziałem przedsta-
wiciela biura Stowarzyszenia Metropolii 
Poznań odbyło się 12 maja w Stęszewie, 
następne 18 maja w Puszczykowie.  
W Stęszewie, w dwudniowych warszta-

tach wzięło udział ok. 50 gimnazjalistów 
z terenu gmin Buk, Dopiewo i Stęszew. 
W drugim spotkaniu, w którym uczestni-
czyła młodzież z gmin: Kórnik, Mosina  

i Puszczykowo wśród kilkudziesięciu osób 
uczestniczących byli też uczniowie liceów. 
Kolejne warsztaty pn. „Metropolia dla 
Młodych” odbędą się w Swarzędzu (29-
30 maja, gminy: Swarzędz, Pobiedziska, 
Kostrzyn i Kleszczewo), Luboniu (8-9 
czerwca, gminy: Luboń, Komorniki i Do-
piewo), Rokietnicy (12-13 czerwca, gmi-
ny: Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo Pod-
górne) i Poznaniu (14 września dla 
wszystkich uczestników projektu). Ustala-
ne są też terminy spotkań młodzieży  
z terenu gmin: Oborniki, Skoki, Szamotuły 
i Śrem.  

„MŁODZIEŻOWE FORUM – METROPO-
LIA” – konferencja podsumowująca 
efekty projektu (prezentacja badań, 
osiągniętych efektów, postulatów deba-
ty głównej, relacji uczestników, filmów  
stworzonych podczas realizacji projektu) 
odbędzie się we wrześniu br. w Pozna-
niu.  
Patronat honorowy nad projektem objęło 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 
 

W Stęszewie, w dwudniowych warsztatach wzięło udział ok. 50 gimnazjalistów z terenu gmin 

Buk, Dopiewo i Stęszew. Fot. Damian Dubina 
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Aktualności  

 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 
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Weekendowa linia  
autobusowa z przyczepami  
 

Powiat Poznański już po raz trzeci,  
z gminą Swarzędz, uruchamia linię 
autobusową 471 przebiegającą przez 
gminy Swarzędz, Czerwonak, Muro-
waną Goślinę, Suchy Las (Biedrusko),  
a także Pobiedziska. 
 

W tym roku wprowadzono kilka nowo-
ści. Linia funkcjonować będzie we 
wszystkie soboty, niedziele i święta  
w okresie od 29 kwietnia do 15 paź-
dziernika. Dodatkowo każdego weeken-
dowego dnia funkcjonowania linii, 6 
kursów będzie specjalnie wydłużonych 
do Pobiedzisk. Duża liczba połączeń ma 
zachęcić do spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu oraz na turystycz-
nych szlakach przebiegających przez 

malownicze tereny gmin i Puszczę Zie-
lonkę. Łącznie to aż 524 kilometry ście-
żek. Trasa autobusu nr 471 przebiega 
przez następujące szlaki rowerowe: 
EuroVelo R1 – R6 i R9, Szlak Kościołów 
Drewnianych, Małą i Dużą Pętlę Rowe-
rową, Cysterski Szlak Rowerowy oraz 
Pierścień dookoła Poznania. Dojedziemy 
nią również w rejon kąpieliska Tropica-
na w Owińskach, jezioro Stęszewskie, 
Wronczyńskie i Jerzyńskie. 

Linię obsługiwać będzie Swarzędzkie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, które po-
siada 2 przyczepy do przewozu rowe-
rów, a każda z nich jednorazowo może 

zabrać około 15 jednośladów.  

Park Dzieje to miejsce stworzone przez 
miłośników historii. Obfituje w liczne 
atrakcje, zwłaszcza w weekendy, kiedy 
można w nim obejrzeć widowisko dzienne 
„Zawisza”, spektakle w teatrze kukiełko-
wym lub wziąć udział w wieczornicy sta-
ropolskiej (pełnej przyśpiewek i zabaw 
biesiadzie). Na najmłodszych i ich rodzi-
ców, także w tygodniu, czeka obozowi-
sko rycerskie, ogród bajek, kuźnia oraz 
stanowisko archeologiczne.  
Największa atrakcja Parku Dzieje, wido-
wisko „Orzeł i Krzyż”, to niezwykła, peł-
na emocji i zadumy podróż przez historię 
Polski od czasów założenia państwa, 
przez chrzest i nadanie korony Bolesła-
wowi Chrobremu, aż po triumfy husarii, 
powstanie Solidarności i przesłanie Jana 
Pawła II. Szczególny akcent jego twórcy 
kładą na odzyskanie przez Polskę nie-
podległości. Historia odgrywana jest 
przez ponad trzystu wolontariuszy na 
przestrzeni wielkości sześciu piłkarskich 
boisk, z wykorzystaniem natury, wznie-
sień i stawów, na wielu planach, zarówno 
tuż przed mieszczącą 1800 widzów try-

buną, jak i w odległości nawet stu me-
trów, na co pozwala malowanie świa-
tłem, wykorzystanie ognia i fajerwerków.  
Po zeszłorocznym sukcesie artystycznym  
i frekwencyjnym widowiska „Orzeł  
i Krzyż” jego organizator, goślińskie Sto-
warzyszenie „Dzieje”, zdecydowało się 
na rozwinięcie formuły, uatrakcyjnienie 
prezentowanych wątków i scen oraz do-
danie nowych efektów wizualnych  
i dźwiękowych. W 2016 roku widowisko 
obejrzało 14 tysięcy osób, a spektakle 
kończyły się owacjami na stojąco i zbie-
rały entuzjastyczne opinie.  
Widowisko „Orzeł i Krzyż” odbywa się 
w Murowanej Goślinie w czerwcowe  
i lipcowe weekendy. Początek o 21.30. 
Do Parku Dzieje można dojechać z Po-
znania pociągiem „Orzeł” (stacja Zielone 
Wzgórza, ok. 450 m od terenu parku) 
obsługiwanym przez Koleje Wielkopol-
skie. Pociąg powrotny do Poznania od-
jeżdża 30 minut po zakończeniu widowi-
ska. Bilet w obie strony kosztuje 5 zł. 
Dla dojeżdżających samochodami do-
stępny jest darmowy parking. 

 

Widowisko Orzeł i Krzyż  

– kolejny sezon 

Trzystu aktorów odgrywających ponad tysiąc historycznych postaci, 
scena wielkości sześciu piłkarskich boisk, efekty specjalne,  
mappingi i olśniewająca gra światłem. „Orzeł i Krzyż” – największe 
w Polsce widowisko będzie można zobaczyć w czerwcowe i lipcowe 
weekendy w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie pod Poznaniem.  

Przewodnikiem po utrzymanych w tonie legendarno-baśniowym dziejach Polski jest Stańczyk, 

doradca królów, błazen zatroskany losami ojczyzny. Fot. W DOBRYM KADRZE 

Ceny biletów: 
jednoprzejazdowy: normalny 3,00 
zł / ulgowy 1,50 zł 
całodniowy: normalny 5,00 zł / 
ulgowy 2,50 zł 
grupowy (max. 2 dorosłych + 3 
dzieci) jednoprzejazdowy: 6,00 zł 
grupowy całodniowy: 10,00 zł 
W ramach zakupionego biletu 
przewóz rowerów jest bezpłatny. 
Ważny bilet okresowy PEKA na 
strefy ABC oraz B, C i BC albo  
ważny bilet okresowy Komunikacji 
Gminy Swarzędz również będzie 
honorowany. 


