
 

 

 

Uchwała Nr 2584/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia alokacji dla naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-

002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu 

Wrzesińskiego pn.:„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

 pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa  

i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu  

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 

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

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych 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 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 

1 pkt 2, 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 2020 r., poz. 818) oraz  

na podstawie uchwały nr 2510/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 660/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie identyfikacji projektu Powiatu Wrzesińskiego 

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projektu pozakonkursowego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

Postanawia się zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na nabór w trybie pozakonkursowym 

Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16 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, ustalonej  

w § 1 uchwały nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca  

2017 r., określając alokację na poziomie 79 145 250,50 zł. 

 

§ 2 

Z uwagi na powyższe zwiększa się kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 projektowi znajdującemu się na pozycji nr 1 Załącznika Nr 1 do uchwały  

nr 3861/2017, w wyniku czego otrzyma on wsparcie w maksymalnej wysokości 33 640 406,63  

zł (trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy czterysta sześć złotych i sześćdziesiąt trzy 

grosze). Załącznik nr 1 do uchwały nr 3861/2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Informacja o zwiększeniu alokacji dla naboru i dofinansowania dla projektu zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na 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. 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 2584/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: zwiększenia alokacji dla naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-

002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu 

Wrzesińskiego pn.:„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu 

 pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa  

i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu  

pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 

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

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych 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 i ust. 3 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 wyłącznie projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych.  

W ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” 

Wnioskodawca złożył dwa wnioski o dofinansowanie – Nr RPWP.09.03.02-30-0005/16 pn. 

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 pn. „Budowa  

i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu  

pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. Zakres przedsięwzięć 

ujętych w obu wnioskach obejmuje zakres projektu wskazanego w uchwale Nr 660/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r..  

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

projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów. 22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję  

o wyborze do dofinansowania obu wyżej wskazanych projektów złożonych przez Powiat Wrzesiński. 

Wysokość wsparcia wyniosła maksymalnie 73 084 665,36 zł.  

23 lipca 2020 r. na mocy uchwały nr 2510/2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zdecydował o zmianie uchwały nr 660/2015 z 23 czerwca 2015 r. w sprawie identyfikacji projektu 

Powiatu Wrzesińskiego pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako 

projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. Powyższa zmiana dotyczyła załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały, w którym 

dokonano aktualizacji kosztów. Tym samym kwota dofinansowania przyznana projektowi „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wzrosła do 79 145 250,50 zł,  

a w konsekwencji zmieniły się również m.in. całkowita wartość projektu i wartość kosztów 

kwalifikowalnych. Z uwagi na powyższe Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zwiększyć 

wartość wsparcia projektowi Nr RPWP.09.03.02-30-0005/16 pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego”” maksymalnie do wysokości 33 640 406,63 zł. 

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

uzasadnione. 

 


