
                                                                                                                                                                   
 

 

       
 

UCHWAŁA NR 9/2021 
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania w konkursie nr RPWP.06.06.02-IZ-00-30-002/18 w ramach 
Działania 6.6 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne, Poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, 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 2020 r. poz. 818 ze zm.), paragrafu  
34 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia oraz 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. Zmienia się uchwałę Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 2/2019 z dnia  
15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w konkursie  
nr RPWP.06.06.02-IZ-00-30-002/18 w ramach Działania 6.6 Wsparcie aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
poprzez aktualizację załącznika nr 1 Lista projektów wybranych do dofinansowania, w zakresie 
wartości przyznanego dofinansowania. 
 
§ 2. Załącznik, o którym mowa w paragrafie 1, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  nr 1 do 
niniejszej uchwały 
 
§ 3. Informacja o dokonanej zmianie, o której mowa w paragrafie 1, zostanie zamieszczona 
na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej 
www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz www.zit.metropoliapoznan.pl. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  



                                                                                                                                                                   
 

 

        
 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 9/2021 
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania w konkursie nr RPWP.06.06.02-IZ-00-30-002/18 w ramach 
Działania 6.6 Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne, Poddziałania 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 
 
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 formalnej i merytorycznej oraz listy projektów ocenionych 
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań podejmuje uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. 
  
Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały, polega na zwiększeniu wartości dofinansowania projektu nr 
RPWP.06.06.02-30-0002/18 pt. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie  
w Metropolii Poznań”. Zwiększenie dofinansowania ww. projektu możliwe jest dzięki wolnym 
środkom, które pozostały w ramach Poddziałania 6.6.2. Dodatkowe środki finansowe zostaną 
przeznaczone na realizację nowego komponentu projektu służącemu walce z Covid -19  
w zakresie wyposażenia podmiotów leczniczych w środki ochrony indywidualnej, środków do 
dezynfekcji oraz zakup sprzętu medycznego. Po aktualizacji na liście projektów 
zatwierdzonych do dofinansowania nie uległa zmianie liczba projektów przeznaczonych do 
dofinansowania. Na liście znajduje się 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania  
17 220 482,35 zł, w tym 15 407 800,00 zł dofinansowanie UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i 1 812 682,35 zł ze środków Budżetu Państwa.  
 
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań jest w pełni zasadne. 
 
 
 


