
 

Uchwała Nr 2458/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zgłoszonego 

przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Działaniu 1.5 „Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałaniu 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach trybu nadzwyczajnego 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 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 35, 

art. 37 ust. 1 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 2020 r., poz. 818), art. 10 

oraz art. 16 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), § 3 i 5 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania 

pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu 

wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 773) oraz 

na podstawie uchwały nr 2278/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

zastosowania nadzwyczajnego trybu wyboru projektów przy realizacji projektu grantowego w ramach Działania 

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności 

kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020 (WRPO 2014+), 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.01.05.02-30-0001/20 pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” złożonemu przez 

Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Dofinansowanie projektu wynosi 

maksymalnie 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych i zero 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 2458/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 lipca 2020 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zgłoszonego 

przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Działaniu 1.5 „Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałaniu 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach trybu nadzwyczajnego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., wybór  

do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków 

COVID-19 może nastąpić w trybie nadzwyczajnym. 28 maja 2020 r. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 2278/2020 w sprawie zastosowania nadzwyczajnego trybu wyboru 

projektów przy realizacji projektu grantowego w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki 

regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów. 

Komisja Oceny Projektów oceniła pozytywnie pod względem formalnym  

i merytorycznym projekt Nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” 

złożony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wartość dofinansowania 

projektu wynosi maksymalnie 100 000 000,00 zł. 

Celem projektu jest udzielenie pomocy finansowej mikroprzedsiębiorstwom i małych 

przedsiębiorstwom, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej 

wskutek epidemii COVID-19. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu jest Wielkopolska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. będąca Grantodawcą dla przedsiębiorstw (Grantobiorców),  

które otrzymają środki finansowe na mocy odrębnych umów o powierzeniu grantu. Wsparcie  będzie 

mogło zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej 

działalności ww. podmiotów. Pozwoli to wielu wielkopolskim przedsiębiorstwom przywrócić płynność 

finansową i utrzymać działalność gospodarczą, której dalsze prowadzenie zostało poważnie zagrożone 

w związku z wybuchem epidemii.  

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

uzasadnione. 

 


