
Uchwała Nr 876/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 r. 
 

w sprawie: wyboru do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 12/III/2010 realizowanego dla 
Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” w ramach 
Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 
pkt. 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.), art. 60 lit. a) 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz. Urz. UE L 06.210.25 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 698/2007 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia 
„Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm., 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się o wyborze do dofinansowania projektu Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktyczno-naukowego "C" 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” ujętego na liście rezerwowej stanowiącej 
Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4423/2010 z dnia   
16 września  2010 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 
Nr 12/III/2010 realizowanego dla Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku”  w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm. 
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wynosi 1 018 560,95 zł.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
 
        § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



 
Uzasadnienie do 

                   uchwały Nr 876/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 lipca 2011 r. 
 
 
w sprawie: wyboru do dofinansowania wniosku Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Poznaniu z listy rezerwowej w ramach konkursu Nr 12/III/2010 realizowanego dla 
Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” w ramach 
Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 
 

W związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, Instytucją Zarządzającą dla Wielkopolskiego  Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Natomiast 

zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada za wybór 

projektów, które będą dofinansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 1 października 2007 r. między Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW), zmienionego Aneksem z dnia 21 maja 

2009r., oraz Aneksem z dnia 19 kwietnia 2010r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

powierzył część zadań związanych z realizacją Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

WFOŚiGW w Poznaniu, jako Instytucji Pośredniczącej dla ww. Priorytetu.  

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w wyniku realizacji 

projektów w ramach Działania 3.2 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” oraz 

w związku ze zmianą kursu euro, moŜliwe stało się podjęcie decyzji o dofinansowaniu 

kolejnego projektu z listy rezerwowej stworzonej w ramach konkursu nr 12/III/2010 

realizowanego dla ww. Działania w ramach Priorytetu III „ Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego 

beneficjentem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Wybór projektów do dofinansowania znajdujących się na liście rezerwowej następuje 

w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyŜszym 

podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione. 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 


