
                                                                                                                                                                   
 

 

       

 

UCHWAŁA NR 12/2019 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pt. „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” złożonego 
w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/19 w trybie pozakonkursowym dla 
Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
w ramach ZIT dla MOF Poznania  
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 2, art. 46 ust. 1 i 3 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 2018 r. poz. 1431 ze zm.), paragrafu 34 pkt. 
13 Statutu Stowarzyszenia oraz paragrafu 8 pkt. 6 Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. wraz 
z aneksami z dnia 6 kwietnia 2017 r., 16 sierpnia 2018 r. i 27 czerwca 2019 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 projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 
w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/19 w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (Projekt 
strategiczny P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu 
publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania), która stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. Na liście znajduje się jeden projekt pt. „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” o wartości 
dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  
66 411 826, 81 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy 
osiemset dwadzieścia sześć złotych 81/100). 
 
§ 2. Informacja o pozytywnej ocenie i wybraniu do dofinansowania projektu pt. „Budowa 
zintegrowanego węzła przesiadkowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową 
E20” zostanie zamieszczona na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie 
internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.zit.metropoliapoznan.pl. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  



                                                                                                                                                                   
 

 

        

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 12/2019 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pt. „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” złożonego 
w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/19 w trybie pozakonkursowym dla 
Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
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 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 po otrzymaniu z Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ 
informacji o zakończeniu oceny merytorycznej oraz listy projektów ocenionych pozytywnie pod 
względem merytorycznym, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań podejmuje uchwałę 
w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. 
 
W myśl obowiązujących zasad oceny i wyboru do dofinansowania projektu 
pozakonkursowego, uzyskuje on pozytywną ocenę, jeżeli spełni warunki formalne, wszystkie 
kryteria strategiczne ZIT dopuszczające oraz uzyska min. 60% maksymalnej liczby punktów 
za kryteria strategiczne ZIT punktowe, a następnie przejdzie pozytywnie ocenę formalną  
i merytoryczną w IZ WRPO 2014+. 
 
W ramach naboru został złożony przez Miasto Poznań projekt pt. „Budowa zintegrowanego 
węzła przesiadkowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”, który 
przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych, ocenę strategiczną ZIT oraz ocenę 
formalną i merytoryczną w IZ WRPO 2014+. Przyznanie dofinansowania jest możliwe ze 
względu na umieszczenie projektu w Wykazie Projektów Pozakonkursowych WRPO 2014+. 
 
 
W związku z powyższym podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały w sprawie 
dofinansowania projektu pt. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Grunwaldzka w 
miejscu przejazdu przez linię kolejową E20” złożonego w naborze nr RPWP.03.03.03-IZ-00-
30-001/19 w trybie pozakonkursowym dla Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania jest zasadne. 
 


