
  

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/774/13 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 25 listopada 2013 r. 
 

 
w sprawie przyj ęcia projektu Porozumienia w sprawie "Współpracy 
Międzynarodowej  w zakresie Polityki dotycz ącej Młodzie ży” 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt. 14 oraz art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                    
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia treści Porozumienia w sprawie 
„Współpracy Międzynarodowej w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży”, stanowiący 
wraz z tłumaczeniem na język polski załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
 

§2 
 

 
Projektowana uchwała, o której mowa w § 1, zostanie przyjęta po udzieleniu zgody 
przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.  
 
 

§3 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

 
§4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 



  

UZASADNIENIE 
 

do UCHWAŁY NR XXXIX/774/13  
 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

 
z dnia 25 listopada 2013 r. 

 
 

 

 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia w sprawie 
„Współpracy Międzynarodowej w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży” umożliwia 
kontynuację podpisanego w 2010 r. Memorandum porozumienia dotyczącego 
współpracy międzynarodowej w zakresie polityki ds. młodzieży. Partnerami 
wznawianego porozumienia są następujące regiony tworzące Sieć Regiony 
Europejskie dla Młodzieży (Sieć ERY): Akwitania (Francja), Bretania (Francja), 
Województwo Dolnośląskie (Polska), Emilia-Romania (Włochy), Friuli-Wenecja 
Julijska (Włochy),  Gozo (Malta), Hesja (Niemcy), Kraj Loary (Francja), Walencja 
(Hiszpania), Västra Götaland (Szwecja), Walia (Wielka Brytania) oraz Województwo 
Wielkopolskie. 
 Oficjalne podpisanie wznawianego Porozumienia planowane jest w styczniu 
2014 r. w Brukseli. Data dzienna zostanie wyznaczona przez Region Gozo (Malta), 
który będzie wówczas pełnił rolę koordynatora Sieci. Porozumienie będzie 
obowiązywać do grudnia 2017 r. 
 Wznowienie Porozumienia i związane z tym przygotowanie projektu uchwały 
są podyktowane następującymi przyczynami: 

1. Porozumienie podpisane w 2010 wygasło z dniem 31 lipca 2013 r., 
2. do Porozumienia przystąpili nowi członkowie – region Bretania (Francja) oraz 

region Friuli-Wenecja Julijska (Włochy). 
 

 Porozumienie ma szczególne znaczenia dla Województwa Wielkopolskiego. 
Wznowione porozumienie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń                
i transferu wiedzy w obszarze działań dotyczących polityki młodzieżowej m.in.: 

1. form i narzędzi funkcjonowania polityki młodzieżowej, 
2. sposobu finansowania polityki młodzieżowej, 
3. zinstytucjonalizowania podejmowanych działań na rzecz młodzieży, 
4. budowania reprezentatywności środowisk młodzieżowych w stosunku                   

do administracji publicznej, 
5. organizacji praktyk, staży dla młodzieży w firmach i instytucjach regionów 

partnerskich. 
 
 Udział Województwa Wielkopolskiego w Porozumieniu „Współpraca 
Międzynarodowa w zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży” nie wiąże się                    
ze zobowiązaniami prawnymi i finansowymi wobec pozostałych partnerów 
Porozumienia.  
 

 
 


