
Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 3770/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę 

merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 dla Działania 7.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, w ramach 
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. 
 

Realizacja konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 odbywała się na 
zasadach etapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym (ocena merytoryczna              
i negocjacje) poprzedzonego weryfikacją wymogów formalnych. W odpowiedzi na ogłoszony 
konkurs zostało złożonych 255 wniosków o dofinansowanie. Po weryfikacji formalnej do etapu 
oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 249 wniosków o dofinansowanie. 116 projektów 
otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną i zostały przekazane do negocjacji.  
 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 
negocjacje przeprowadzono z Projektodawcami, których projekty pozytywnie przeszły ocenę 
merytoryczną. Ze względu na nieprzekroczenie kwoty dostępnej alokacji, nie ustalono progu 
punktowego umożliwiającego dofinansowanie projektów w ramach konkursu  
Nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19. W trakcie negocjacji z dofinansowania zrezygnowało  
4 Projektodawców, a 6 projektów zostało odrzuconych. Do dofinansowania skierowano  
106 projektów. 
 

W ramach przedmiotowego konkursu kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 
została podzielona na 3 pule tj, Pula nr I - pula środków dla projektów, Pula nr II - pula środków 
dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI, Pula 
nr III - pula środków dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego 
OSI. Żaden Projektodawca nie złożył wniosku w ramach puli III. 
 

Wartość wybranych wniosków o dofinansowanie wynosi: 121 856 310,45 PLN, w tym 
kwota z UE 103 577 863,48 PLN (EFS - 85%). Pozostałą kwotę 18 278 446,97 zł tj. 15% stanowi: 
wkład własny jednostek samorządu terytorialnego, wkład własny z innych krajowych środków 
publicznych oraz  wkład prywatny. 

 
W związku z powyższym, z uwagi na pozytywną ocenę merytoryczną wniosków uzasadnionym 

jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia ich 

do dofinansowania 

 

Załącznik 1– Skład osobowy. 

Załącznik 2a, 2b - Lista rankingowa 


