
 

 

Uchwała Nr 3472/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1  

pkt 1, art. 39 ust 1 i 2, art. 41 ust. 2 pkt 10, art. 46 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1, art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020” wraz z uchwałami zmieniającymi, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

W związku z zakończeniem etapu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej aktualizuje się listę 

wszystkich projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla  Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie  

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3147/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r., zatwierdzoną w § 1 rzeczonej uchwały. Z uwagi na powyższe 

dokonuje się jednoczesnej aktualizacji listy wszystkich projektów ocenionych pozytywnie stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 3147/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia  

2021 r., zatwierdzonej w § 2 ww. uchwały. 

 

§ 2 

 

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie  

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020, określając alokację dla konkursu na poziomie 117 143 750,87 zł. 

 

§ 3 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom  

z listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację  

w konkursie Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 ujętej w ramach załączników nr 1 i 2 do uchwały  

Nr 3147/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Łączna maksymalna 

wartość dofinansowania przedmiotowych projektów wynosi 77 623 273,99 zł (siedemdziesiąt siedem 

milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć  

groszy). 

 

§ 4 

 

Z uwagi na powyższe zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych w ramach konkursu 

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącą Załącznik Nr 1  

do niniejszej uchwały oraz listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu 

stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, z wyodrębnieniem projektów wybranych  

do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3147/2021 oraz niniejszą uchwałą. 

 



§ 5 

 

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3472/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucją Zarządzającą 

odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 przedmiotowej ustawy Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego 

projektu wybieranego w trybie konkursowym, posiada prawo wniesienia protestu w celu ponownego 

sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W myśl art. 58 ust. 2 

pkt 1 przedmiotowej ustawy, w przypadku uwzględnienia protestu właściwa instytucja może dokonać 

aktualizacji listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania. 

Na podstawie art. 46 ust. 2 po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja może zwiększyć kwotę 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20, projekt uzyskuje 

ocenę pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 19 punktów.  

Uchwałą Nr 3147/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., uwzględniając alokację w konkursie na poziomie 

42 000 000,00 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania trzem 

pierwszym projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i które uzyskały co najmniej 

29 punktów przyznanych przez Komisję Oceny Projektów. Łączna maksymalna kwota dofinansowania 

wybranych projektów wyniosła 39 520 476,88 zł.  

W wyniku zakończonego etapu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej jedenaście 

projektów, które na mocy ww. uchwały  znajdowały się na liście projektów nierekomendowanych  

do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie oraz dwa projekty, który na mocy 

ww. uchwały znajdowały się na liście projektów ocenionych negatywnie merytorycznie, zostały poddane 

ponownej ocenie. W konsekwencji sześć projektów uzyskało wyższą liczbę punktów, co jest równoznaczne 

ze zmianą pozycji na liście rankingowej. Jeden zmienił status z negatywnie ocenionego merytorycznie  

na nierekomendowany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie. Natomiast 

pięć projektów nie zmieniło statusu. Mając na uwadze powyższe aktualizuje się listę wszystkich projektów 

ocenionych w przedmiotowym konkursie, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz listę 

projektów ocenionych pozytywnie, która stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. 

Obecnie, w związku z dostępnością środków i zwiększeniem alokacji w konkursie  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 do kwoty 117 143 750,87 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zdecydował o udzieleniu wsparcia kolejnym projektom z wynikiem oceny merytorycznej wynoszącym  

co najmniej 24 punkty, znajdującym się na pozycjach nr 2-3 oraz 6-17 listy projektów ocenionych 

pozytywnie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Z uwagi na ograniczoną ilość środków 

Wnioskodawca projektu znajdującego się na pozycji nr 17 z wynikiem 24 punktów wyraził zgodę  

na przyznanie wsparcia w niepełnej wysokości wnioskowanej kwoty, tj. maksymalnie do 48,18% kosztów 

kwalifikowalnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego będzie miał możliwość zwiększenia dofinansowania dla przedmiotowego projektu  

do pełnej wnioskowanej wysokości. Reasumując, łączna wartość dofinansowania przyznana na podstawie 

niniejszej uchwały wyniesie maksymalnie 77 623 273,99 zł.  



Z uwagi na wyżej wskazane zmiany zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych  

w konkursie stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz listę projektów ocenionych pozytywnie, 

która stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

  


