
Uchwała Nr 4523 /2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  5 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały ZWW Nr 4503/2021 w sprawie zmiany uchwały ZWW  

Nr 189/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru  

do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.02-IZ-

00-30-002/18 dla Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 

działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 

poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), 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 oraz 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 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  

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr  4503 /2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany uchwały ZWW Nr 189/2019 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów 

oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.02-IZ.00-

30-002/18 dla Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, 

Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach 

ZIT dla MOF Poznania, w zakresie  §2 wskazanej uchwały poprzez zmianę zapisów dotyczących pierwotnych 

wartości dofinansowania dla projektu „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii 

Poznań” z: 

szacunkowa wartość dofinansowania ogółem wzrosła z kwoty 4 558 290,00 PLN na kwotę 17 220 482,35 PLN; 

szacunkowa wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wzrosła z kwoty 4 078 470,00 

PLN na kwotę  15 407 800,00 PLN; zaś wartość dofinansowania z budżetu państwa odpowiednio uległa zmianie 

z kwoty 479 820,00 PLN na kwotę  1 812 682,35 PLN 

na 

szacunkowa wartość dofinansowania ogółem wzrosła z kwoty 4 443 830,58 PLN na kwotę 17 220 482,35 PLN; 

szacunkowa wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wzrosła z kwoty 3 976 058,94 

PLN na kwotę  15 407 800,00 PLN; zaś wartość dofinansowania z budżetu państwa odpowiednio uległa zmianie 

z kwoty 467 771,64 PLN na kwotę  1 812 682,35 PLN. 

§2  

Załączniki zmienionej uchwały Nr 4503/2021 pozostają bez zmian.  

 

§3  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 

§4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  4523 /2022 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  5 stycznia 2022 r. 

w sprawie: zmiany uchwały ZWW Nr 4503/2021 w sprawie zmiany uchwały ZWW Nr 189/2019  

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektu 

ocenionego pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.06.06.02-IZ-00-30-002/18 dla Działania 6.6. 

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2 

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

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 ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+ (ze zm.).  

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. 

W związku z wolnymi środkami finansowymi pozostałymi w Poddziałaniu 6.6.2, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałę Nr 4503/2021 zwiększającą dofinansowanie dla 

projektu Stowarzyszenia Metropolia Poznań pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie  

w Metropolii Poznań” realizowanego w ramach naboru Nr RPWP.06.06.02-IZ-00-30-002/18.  Z uwagi na fakt, 

że w uchwale Nr 4503/2021 zostały wymienione nieprawidłowe pierwotne wartości dofinansowania dla 

przedmiotowego projektu zaistniała konieczność korekty wadliwych zapisów. 

 

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

 

 

 

 


