
Uchwała Nr  2567/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2247/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla 

Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania  

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20 ). 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 512, ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 1, 

art. 30, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1-2, art. 40 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 2020 r., poz. 818.), 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+, 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 (ze zm.), uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje. 

§ 1. 

Postanawia się dokonać wydłużenia terminu naboru wniosków w konkursie Nr RPWP.03.03.03-

IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, 

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla 

MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym 

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

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 29 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.  

 

§ 2. 

Zaktualizowane ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

Zaktualizowana informacja o konkursie ukaże się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, 

www.zit.metropoliapoznan.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

§ 4. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz 

Prezesowi Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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


Uzasadnienie do Uchwały Nr 2567/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2247/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla 

Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania  

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (konkurs Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/20 ). 

Na podstawie 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 

(ustawy wdrożeniowej), 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 wdrożeniowej, 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 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+ (ze zm.). 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 Ministra Inwestycji i 

Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów, w przedmiotowym konkursie Instytucja Pośrednicząca 

WRPO 2014+ oraz Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wspólnie dokonywać będą wyboru 

projektów do dofinansowania. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy wdrożeniowej projekty zostaną wyłonione  

do dofinansowania w drodze konkursu. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy wdrożeniowej, a także zawartego Porozumienia, 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ oraz Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ ogłaszają konkurs 

na stronie internetowej programu, stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej oraz portalu,  

a w ogłoszeniu określa się m.in. przedmiot konkursu oraz kwotę środków przeznaczonych  

na dofinansowanie projektów. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zmianie terminu zakończenia naboru 

wniosków nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras 

rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania z 31 sierpnia 2020 r. na 30 września 2020 r. 

Podyktowane jest to licznymi prośbami ze strony potencjalnych Wnioskodawców wskazujących na 

ograniczenia w ich funkcjonowaniu związane z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. W związku ze zmianą terminu zakończenia naboru wniosków 

przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2021 r. 

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

uzasadnione. 


