
Uchwała Nr 900/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca 2011 roku 
 

w sprawie: zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc 
Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, realizowanych w 2010 r. i 2011 r. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 5  
w związku z art. 25 pkt 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uchwale nr 759/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 
2011 r., w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu Priorytetu 
VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanego w 2010 r. i 2011 r., ze zmianami, 
wprowadza się zmianę opisaną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zatwierdza się zmianę decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-00 z dnia 21 grudnia 
2009 r. o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Koszty funkcjonowania siedziby 
departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2010 r.” stanowiącej załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

1. W Uchwale nr 508/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 
2011 r. w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych w 2010 r. i 2011r., ze zmianami, 
wprowadza się zmiany opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zatwierdza się zmiany następujących decyzji o przyznaniu dofinansowania dla 
projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizowanych w 2011 roku stanowiących 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały: 
- Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r. 
zmienionej decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-007/10-01 z dnia 21 kwietnia 2011r., 
zmienionej decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-007/10-02 z dnia podjęcia niniejszej 
uchwały o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Koszty związane z oceną 
projektów w 2011r.” 
- Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r.  
zmienionej decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-01 z dnia podjęcia niniejszej 
uchwały o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Szkolenia, kursy językowe  
i studia podyplomowe dla pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie 
WRPO w 2011r.” 



- Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r. zmienionej 
decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/10-01 z dnia podjęcia niniejszej uchwały  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.” 
- Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r. zmienionej 
decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-01 z dnia 23 lutego 2011r., zmienionej 
decyzją nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-02 z dnia podjęcia niniejszej uchwały  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Koszty funkcjonowania siedziby 
departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2011r.” 
- Decyzji nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r. zmienionej 
decyzją nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-01 z dnia podjęcia niniejszej uchwały  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Promocja, informacja i szkolenia WRPO  
w 2011r.” 

 
§ 3 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr 900/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca 2011 roku 
 

w sprawie: zmiany decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc 
Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013, realizowanych w 2010 r. i 2011 r. 
 
 
W przedmiotowych decyzjach zmienia się wartości projektów w sposób następujący: 
 
Zwiększenie: 
 

1. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych  
w WRPO w 2011r. – z kwoty 2 195 240 zł o kwotę 509 266 zł do kwoty 2 704 506 zł. 

 
Zmniejszenie: 
 

2. „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych  
w WRPO w 2010 r.” – z kwoty 2 124 749 zł o kwotę 39 266 zł do kwoty 2 085 483 zł; 

3. „Koszty związane z oceną projektów w 2011r.” – z kwoty 450 000 zł o kwotę 100 000 
zł do kwoty 350 000 zł; 

4. „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangaŜowanych 
w zarządzanie i wdraŜanie WRPO w 2011r.” – z kwoty 400 000 zł o kwotę 100 000 zł 
do kwoty  300 000 zł; 

5. „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.” – z kwoty 300 000 zł o kwotę 120 000 zł  
do kwoty 180 000 zł; 

6. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.” – z kwoty 1 830 000 zł o kwotę 
150 000 zł do kwoty 1 680 000 zł. 

 
 
 
Zmiany dotyczące realizacji powyŜszych projektów zostały przedstawione we wniosku          
o dokonanie zmian w planie wydatków budŜetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok 
na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŜe innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi o sygnaturze 
DPR.II.3.3021.9.2011 z dnia 14 lipca 2011 r.  
W związku z powyŜszym zmiany przedmiotowych decyzji są w pełni uzasadnione. 
 

 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-01  z dnia 19 lipca 2011 r.                    
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla 
pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie WRPO w 2011r.” otrzymuje brzmienie:  
 
1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 

PLN). 
2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 

00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100 PLN), 
stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 2d do przedmiotowej decyzji. 
 
 
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-02  z dnia 19 lipca 2011 r. 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-01 z dnia 23 lutego 2011 r. 

zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. 
 
 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów 
UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2011r.” otrzymuje brzmienie:  
 
3. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 704 506,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset 

cztery tysiące pięćset sześć 00/100 PLN). 
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 704 506,00 PLN (słownie: dwa miliony 

siedemset cztery tysiące pięćset sześć 00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 2 704 506,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset cztery 
tysiące pięćset sześć 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 2a do przedmiotowej decyzji. 
 
 
  
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO       
 
 
 



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-08  z dnia 19 lipca 2011 r. 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-07  z dnia 22 czerwca 2011 r. 

zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-06  z dnia 26 maja 2011 r. 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-05  z dnia 23 lutego 2011 r. 

zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-04  z dnia 30 grudnia 2010 r. 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-03  z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-02  z dnia 30 września 2010 r. 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-01  z dnia 01 kwietnia 2010 r.                 
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-00 z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-00 z dnia 21 grudnia 2009 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów 
UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2010 r.” otrzymuje brzmienie:  
 
5. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 085 483,00 PLN (słownie: dwa miliony 

osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100 PLN). 
6. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 085 483,00 PLN (słownie: dwa miliony 

osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 2 085 483,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć 
tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 1a do przedmiotowej decyzji. 
 
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO       



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-01  z dnia 19 lipca 2011 r.                    
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.” 
otrzymuje brzmienie:  
 
7. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset 

osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 
8. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion 

sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt 
tysięcy 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 2e do przedmiotowej decyzji. 
 
 
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-01  z dnia 19 lipca 2011 r.                    
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.02.00-30-011/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.” 
otrzymuje brzmienie:  
 
9. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset 

osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 
10. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden 

milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 1 680 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt 
tysięcy 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 2e do przedmiotowej decyzji. 
 
 
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 900/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 19 lipca 2011 roku         

 
 

 

Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 19 lipca 2011 r.                       
 

 
 

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/10-01  z dnia 19 lipca 2011 r.                    
zmieniająca Decyzję nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

 
 
 
§ 4, ust. 1 i 2, Decyzji nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r.  
o przyznaniu dofinansowania dla Projektu „Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.” otrzymuje 
brzmienie:  
 
11. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt 

tysięcy 00/100 PLN). 
12. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 180 000,00 PLN (słownie: sto 

osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), w tym: 
 

1) środki Funduszu w kwocie: 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN), 
stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

 
 
Zgodnie z powyŜszym, zmianie ulega równieŜ harmonogram finansowy realizacji projektu, 
stanowiący załącznik nr 2c do przedmiotowej decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO       
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