
 

Uchwała Nr 3472 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Archidiecezji Poznańskiej zgłoszonego w ramach projektu 

pozakonkursowego „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej 

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych 

przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla 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 2016 r., poz. 486 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 ust. 

1, art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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 2016 r., poz. 217 ze zm.) oraz 

na podstawie uchwały nr 1521/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

14 stycznia 2016 r. w sprawie identyfikacji projektów zgłoszonych w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jako projektów pozakonkursowych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 1703/2016 z dnia 2 marca 2016 

r., uchwałą nr 1918/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., oraz uchwałą nr 3109/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.,  Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi  

Nr RPWP.04.04.01-30-0007/16 pn. „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków 

państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” złożonemu przez Archidiecezję Poznańską. 

Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 8 217 549,48 zł (osiem milionów dwieście siedemnaście 

tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści osiem groszy). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



   

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 3472 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Archidiecezji Poznańskiej zgłoszonego w ramach projektu 

pozakonkursowego „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej 

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych 

przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym znaczeniu 

dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 14 

stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 1521/2016 w sprawie identyfikacji projektów zgłoszonych w ramach Działania 4.4 Zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jako projektów pozakonkursowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z projektów, który 

został umieszczony w rzeczonym Wykazie jest projekt Archidiecezji Poznańskiej pn. „„Tu się wszystko 

zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. 

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 27 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny Projektów, 

na którym merytorycznie oceniono pozytywnie projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0007/16  

pn. „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie 

Tumskim w Poznaniu”. Projekt uzyskał 32 z 45 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 71,11 % 

maksymalnej liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 8 217 549,48 zł.  

Przedmiotem projektu jest renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego 

Kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy 

na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr i usług kultury oraz 

ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie 

Tumskim w Poznaniu. Realizacja projektu i wykonanie ekspozycji murów pałacu,  

a także wykonanie właściwego oznakowania oraz wizualizacji, pozwoli poszczycić się nową cenną ikoną 

dziedzictwa kulturalnego. Podjęte w ramach projektu działania związane m.in. z zasadniczą poprawą 

atrakcyjności i estetyki otoczenia oraz wnętrza samego kościoła Panny Marii in Summo, przy 

jednoczesnym wprowadzeniu nowych ważnych atrakcji turystycznych (ekspozycja tradycyjna  

i multimedialna Palatium Mieszka I i Kaplicy Dobrawy), wpłyną pozytywnie na poprawę atrakcyjności 

tego miejsca. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia właściwej rangi obszarowi 

Ostrowa Tumskiego - miejsca o charakterze narodowym, związanym z narodzinami państwowości  

i chrześcijaństwa w Polsce. Inwestycja wpłynie także na umocnienie w powszechnej świadomości pozycji 

Poznania jako miasta o unikatowych walorach kulturowych i wybitnej w skali kraju spuściźnie 

historycznej. Tym samym, projekt przyczyni się do realizacji szczegółowego celu Priorytetu 

Inwestycyjnego 6c Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którym 

jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu oraz do uzyskania oczekiwanych rezultatów tego 

priorytetu, jakimi mają być zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz zachowanie dziedzictwa 

kulturowego Wielkopolski dla obecnych i przyszłych pokoleń. 

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

 


