
 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

 

„Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego.  

Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii” 

 

Konkurs:   „Polska pomoc rozwojowa 2015” 

 

Budżet:   153.199,57 PLN; dotacja MSZ RP – 103.983,40 PLN 

 

Projektodawca:  Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

Beneficjent:   Agencja Rozwoju Regionalnego Północ (Republika Mołdawii) 

 

Koordynatorzy:  Igor Ksenicz, Michał Kolasiński 

 

Głównym założeniem projektu z 2015 r. było przekazanie 

wiedzy i doświadczeń Województwa Wielkopolskiego w 

zakresie funduszy UE urzędnikom mołdawskim – 

pracownikom ARR Północ i przedstawicielom administracji 

lokalnej Regionu Rozwoju Północ. Kompetencje przez nich 

nabyte umożliwią lepsze wykorzystanie dostępnych 

władzom mołdawskim funduszy rozwojowych. Dla realizacji 

tych założeń zrealizowano 3 działania projektowe: 1. wizytę 

przygotowawczo-szkoleniową w Regionie Rozwoju Północ 

(kwiecień 2015 r.) 2. staż w Województwie Wielkopolskim 

(maj 2015 r.) 3. wizytę ekspertów z Województwa 

Wielkopolskiego w Regionie Rozwoju Północ oraz szkolenia i 

ocenę planów projektowych przedstawicieli mikroregionów 

Regionu Rozwoju Północ (wrzesień-październik 2015 r.). 

 

Projekt miał charakter miękki, nieinwestycyjny. Jego celem było podniesienie kompetencji urzędników z Regionu 

Rozwoju Północ w zakresie planowania i prowadzenia polityki regionalnej oraz przygotowywania i wdrażania projektów. 

O wzroście kompetencji świadczą przygotowane w ramach projektu 3 fiszki projektowe w 3 mikroregionach Regionu 

Rozwoju Północ. W stopniu podstawowym (w zakresie planowania i prowadzenia polityki regionalnej oraz 

przygotowywania i wdrażania projektów) łącznie przeszkolonych zostało 44 przedstawicieli administracji lokalnej: 19 

urzędników lokalnych uczestniczyło w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym (działanie 1), zaś 25 wzięło udział w 

szkoleniu zorganizowanym w ramach wizyty ekspertów z Województwa Wielkopolskiego (działanie 3). Ponadto 6 

przedstawicieli innych instytucji (uniwersytet w Bielcach, 

GIZ) było uczestnikami działania 1. W stopniu 

zaawansowanym (w zakresie planowania i prowadzenia 

polityki regionalnej oraz przygotowywania i wdrażania 

projektów, a także funkcji trenerskich) przeszkolonych 

zostało 10 urzędników, z tego: 8 urzędników ARR Północ 

oraz 2 pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa Republiki Mołdawii. Wspomniani urzędnicy 

wzięli udział w 2-tygodniowym stażu w Województwie 

Wielkopolskim (działanie 2). W ankietach ewaluacyjnych 

wszyscy uczestnicy stażu deklarowali poszerzenie swojej 

wiedzy. Nabyte w ramach stażu kompetencje trenerskie 

zostały potwierdzone w praktyce. Pracownicy ARR Północ 

przeprowadzili pierwszą część szkolenia w ramach 

działania 3. 


