
 
 
 
 

 

       

UCHWAŁA NR 5/2018 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 5 marca 2018 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej 
ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.4. 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ 
projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych  
i zawodowych 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, 2, 6 i 7 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 2017 r. poz. 1460 ze zm.), 
paragrafu 34 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia oraz paragrafu 8 pkt. 6 Porozumienia z dnia 
16 marca 2015 r. wraz z aneksem z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania  
w ramach WRPO 2014+ Zarząd postanawia, co następuje: 

 
§ 1. Zatwierdza się listę rankingową wniosków i protokół z oceny strategicznej ZIT w konkursie 
nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Wsparcie 
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych (Projekt strategiczny P3 
Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku 
pracy), które stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Lista rankingowa oraz dokumentacja konkursowa wniosków mieszczących się w alokacji 
zostają przekazane do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny projektów pod względem 
kwalifikowalności w ramach WRPO 2014+ zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi 
zatwierdzonymi przez KM WRPO 2014+. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 
 
 
 
            
           
 



 
 
 
 

 

 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 5/2018 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 5 marca 2018 

 
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej 
ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.4. 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania 
 
 
Na podstawie 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 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje zadania na pierwszym etapie w zakresie oceny 
strategicznej ZIT projektów składanych do dofinansowania ze środków przeznaczonych na 
realizację Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Zgodnie z Instrukcją 
Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 niezwłocznie po zakończeniu oceny 
strategicznej ZIT projektów złożonych w ramach konkursu, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań dokonuje w formie uchwały zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 
rekomendowanych do dofinansowania oraz protokołu z oceny strategicznej ZIT, 
sporządzonych przez Podzespół Komisji Oceny Projektów dokonujący oceny strategicznej 
ZIT. 
 
Podzespół Komisji Oceny Projektów na swoim posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 r. dokonał 
podsumowania oceny strategicznej ZIT projektów złożonych w konkursie nr RPWP.08.03.04-
IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych 
w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół  
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek 
edukacyjnych i zawodowych. Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd 
Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny 
strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 
8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ 
projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych jest w pełni 
uzasadnione. 

 

 


