
Uchwała Nr 2395/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca  2016 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  Nr 2045/2016 z dnia 20 maja 2016r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.4. „Inwestowanie w 

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 486),  art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 10 ust. 1, art. 30  oraz art. 41 ust. 1-2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) uchwały  

nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, Porozumienia z dnia  

16 marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań jako 

Instytucją Pośredniczącą dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

i na podstawie uchwały nr 479/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia  

2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wraz z uchwałami 

zmieniającymi, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2045/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu 

konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.4. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

 i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienioną następnie uchwałą Nr 2093/2016 z dnia 30 maja 2016r., 

poprzez zmianę załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały Nr 2045/2016 z dnia 20 maja 2016r., tj. Regulamin 

konkursu w związku z dodaniem zapisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną. 

Zmienione zapisy regulaminu oraz dodane załączniki zostały przedstawione w tabeli zmian, która stanowi 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesowi Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr2395/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2016 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  Nr 2045/2016 z dnia 20 maja 2016r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.4. „Inwestowanie w 

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

 

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 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. 10 ust. 1 oraz art. 30 ustawy, IZ WRPO 2014+ zawarła ze Stowarzyszeniem 

Metropolia Poznań w dniu 16 marca 2015 r. Porozumienie, na mocy którego powierzyła Stowarzyszeniu 

Metropolia Poznań (jako Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+) część zadań związanych z realizacją Strategii 

ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+. W porozumieniu określone 

zostały zadania i zobowiązania obu stron, w tym w zakresie wspólnego ogłaszania i podziału obowiązków przy 

przeprowadzaniu konkursów. Zgodnie z zapisami Wytycznych MIR w zakresie trybów wyboru projektów,  

w przedmiotowym konkursie Instytucja Pośrednicząca oraz IZ WRPO 2014+ wspólnie dokonywać będą wyboru 

projektów do dofinansowania. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy projekty, które uzyskają dofinansowanie mogą 

być wyłonione w drodze konkursu.  

Zmiana treści regulaminu oraz dodanie nowych załączników: 4a Instrukcja do Sporządzenia Studium 

Wykonalności (część opisowa i finansowa) oraz  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się  

o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie wynika z poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną  

w postaci pomocy  inwestycyjnej na  infrastrukturę lokalną oraz służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców 

ubiegania się o dofinansowanie projektu. Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem 

wnioskodawców. 

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

 

 

 

 

 


