
Uchwała Nr 4563/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 listopada 2017 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych 
pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru  
Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych  
w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U z 2017 r., poz. 2096), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 10 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 
ust. 1 pkt 1, art. 39, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1460 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 

Zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 
dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 
3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF 
Poznania”, która stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 sześciu projektom  
wyłonionym w konkursie Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Maksymalna wartość 
dofinansowania dla projektów wynosi 145 924 376,05 PLN (sto czterdzieści pięć milionów 
dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i pięć groszy). Lista 
projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, z wyszczególnieniem 
projektów wybranych do dofinansowania stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej Uchwały.  

 

§ 3 

Lista projektów pozytywnie ocenionych z wyszczególnieniem projektu wybranego 
do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
www.zit.metropoliapoznan.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 4563/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 listopada 2017 r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych 
pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru  
Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych  
w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach 
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.  

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 16 marca 2015 r. ze zm., Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 powierzyła realizację 
części swoich zadań, związanych z wdrażaniem Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
Poznania, Stowarzyszeniu Metropolia Poznań jako Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Na podstawie zapisów art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja 
Zarządzająca Programem Operacyjnym ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań 
powierzonych Instytucji Pośredniczącej. 

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zatwierdzoną listę projektów ocenionych  
w przedmiotowym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie lista 
projektów pozytywnie ocenionych z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania 
stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Kolejność na liście ustalono zgodnie z punktacją 
przyznaną przez Komisję Oceny Projektów podczas oceny strategicznej ZIT. 

W myśl Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17, projekt uzyskuje ocenę 
pozytywną, jeżeli: uzyskał pozytywny wynik oceny strategicznej ZIT (spełnione kryteria 
dopuszczające oraz minimum 60% punktów na ocenie kryteriów punktowych), uzyskał pozytywny 
wynik na ocenie formalnej oraz merytorycznej, a liczba punktów uzyskanych podczas oceny 
strategicznej ZIT pozwala na jego dofinansowanie w ramach alokacji przewidzianej na konkurs. 

Komisja Oceny Projektów oceniła pozytywnie 6 projektów, którym Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania dla 
wybranych projektów wynosi 145 924 376,05 PLN. Alokacja na konkurs wynosiła 150 000 000,00 
PLN. 

 

W związku z powyższym podjęcie przez ZWW przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


