
Uchwała Nr 4444/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 

dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych” 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. 1  

pkt 1, art. 39, art. 41 ust. 2 pkt 10, art. 46 ust. 1, 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 2017 r., poz. 1460 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 uchwałą zmieniającą, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje. 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny  

merytorycznej siedmiu projektom złożonym w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16  

dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych” na łączną maksymalną wartość dofinansowania 6 986 347,99 zł. Jednocześnie,  

w związku z dostępnością środków dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, zwiększa 

się wartość dofinansowania przyznanego projektowi Nr RPWP.02.01.01-30-0011/16 o maksymalnie 

453 229,47 zł, w wyniku czego ww. projekt otrzyma wsparcie w pełnej, tj. wskazanej we wniosku  

o dofinansowanie, wysokości. Łączna wartość dofinansowania przyznana na mocy niniejszej uchwały 

wyniesie maksymalnie 7 439 577,46 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści sześć groszy).  

Z uwagi na powyższe zatwierdza się listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego 

konkursu, z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 3685/2017 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. oraz niniejszą uchwałą. Przedmiotowa lista stanowi 

Załącznik Nr 1 do uchwały.  

 

§ 2 

 

W związku ze zmianami, o których mowa w § 1, zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych  

w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług 

publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, która stanowi Załącznik Nr 2 

do uchwały.  

 

§ 3 

 

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 1 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie 

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

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 4444/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 

dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych” 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 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 

wybranych do dofinansowania.   

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16, projekt uzyskuje 

ocenę pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne dopuszczające oraz uzyskał  

co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 26 

punktów w przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia i 21 punktów w przypadku pozostałych typów 

projektów. 

W wyniku zakończonej procedury odwoławczej siedem projektów, które na mocy uchwały  

Nr 3685/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. znajdowały się na liście 

projektów ocenionych negatywnie merytorycznie, zostało poddanych ponownej ocenie, w wyniku której 

uzyskały liczbę punktów umożliwiającą otrzymanie wsparcia. W związku z powyższym zostają przeniesione 

z listy projektów ocenionych negatywnie merytorycznie na listę projektów wybranych do dofinansowania. 

Wartość dofinansowania ww. projektów wynosi maksymalnie 6 986 347,99 zł.  

Ponadto, w związku z tym, że pierwotnie kwota alokacji przeznaczonej na konkurs  

Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 nie pozwoliła na przyznanie dofinansowania w pełnej wysokości 

projektowi Nr RPWP.02.01.01-30-0011/16 złożonemu przez Powiat Ostrzeszowski, na mocy ww. uchwały 

otrzymał on wsparcie w maksymalnej wysokości 352 935,10 zł. Obecnie, w związku z dostępnością środków 

w Działaniu 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, możliwe jest zwiększenie wartości wsparcia 

dla przedmiotowego projektu do wnioskowanej wysokości dofinansowania, tj. 806 164,57 zł, zwiększając 

tym samym wartość wsparcia maksymalnie o 453 229,47 zł.  

Z uwagi na powyższe Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu 

dofinansowania siedmiu projektom i zwiększeniu kwoty dofinansowania jednemu projektowi na łączną 

maksymalną kwotę 7 439 577,46 zł.  

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

 

 

 


