
Uchwała Nr 1099/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 22 września 2011 r.  

 

w sprawie aktualizacji na rok 2011 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

Na podstawie  art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.  

(Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 ze zm.), na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 60 i 69 

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,  

a także na postawie art. 5 – 7 i art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia  

8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie zapisów Instrukcji 

Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007 – 2013 zatwierdzonej Uchwałą nr 355/2011 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego dnia 11 marca 2011 r. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się aktualizację na rok 2011 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

    Wicemarszałek 



                                            Uzasadnienie do uchwały Nr  1099/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 września 2011 r. 

 

w sprawie aktualizacji na rok 2011 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 

   

W celu zapewnienia wykonywania postanowień: art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie 

województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 ze zm.), , art. 26 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, 

poz. 712 ze zm.), Wytycznych w zakresie informacji i promocji przyjętych przez Ministra 

Rozwoju Regionalnego w dniu 10 czerwca 2010 r., a także art. 60 i 69 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, art. 5 – 7 i art. 13 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, na podstawie zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 zatwierdzonej 

Uchwałą nr 355/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 11 marca 2011 r. został 

opracowany na rok 2011 Roczny harmonogram szkoleń dla beneficjentów Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013.  

 

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, zatwierdzonej Uchwałą                  

nr 355/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 11 marca 2011 r.: Oddział 

Informacji, Promocji i Szkoleń Departamentu Polityki Regionalnej, jako podmiot 

odpowiedzialny za organizację szkoleń dla beneficjentów, na podstawie informacji 

otrzymanych od jednostek odpowiedzialnych za wdrażanie WRPO, dokonał aktualizacji 

Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów na rok 2011 (załącznik nr 1), 

obejmującego zarówno szkolenia ogólne jak i specjalistyczne. 



Zawarte w powyższym harmonogramie szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów są bezpłatne i finansowane w 100% ze środków Pomocy Technicznej WRPO. 

Szkolenia realizowane są w celu zapewnienia beneficjentom i potencjalnym beneficjentom 

WRPO wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności odnośnie: celów programu, zasad 

aplikowania o środki finansowe, udziału w przetargach, realizacji i rozliczania projektów,  

a tym samym mają przyczynić się do zwiększenia efektywności absorpcji środków                 

z Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.  

 
Wojciech Jankowiak 

    Wicemarszałek 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1

I II III IV

1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

1.2 Wsparcie rozwoju MSP

1.3

Rozwój systemu finansowych 
instrumentów wsparcia 
przedsiębiorczości

1.4

Wsparcie przedsięwzięć 
powiązanych  z regionalną strategią 
innowacji 1 3 500

Szacunkowy koszt organizowanego przez 
UMWW szkolenia to ok. 3 500 zł.

1.5 Promocja regionalnej gospodarki

1.6 Rozwój sieci  i kooperacji 1 2 400
Szacunkowy koszt organizowanego przez 
UMWW szkolenia to ok. 2 400 zł.

1.7
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych

2.1

Wzmocnienie regionalnego układu 
powiązań drogowych (drogi 
wojewódzkie, z wyłączeniem dróg 
wojewódzkich  w miastach na 
prawach powiatu)

Harmonogram szkoleń ogólnych dla beneficjentów WRPO

ROK 2011

Nazwa działania

Ilość szkole ń w kwartale
Szacunkowy 

koszt całkowity 
PLN

Uwagi



2.2

Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadregionalnego 
układu drogowego (drogi 
wojewódzkie  w miastach na 
prawach powiatu, powiatowe i 
gminne)

2.3
Modernizacja regionalnego układu 
kolejowego

2.4
Tabor kolejowy dla regionalnych 
przewozów pasażerskich

2.5
Rozwój miejskiego transportu 
zbiorowego

2.6
Rozwój regionalnej infrastruktury 
lotniczej

2.7
Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego

3.1

Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i ochrona powierzchni 
ziemi

3.2
Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku

3.3 Wsparcie ochrony przyrody

3.4 Gospodarka wodno - ściekowa

3.5

Wzmocnienie ochrony 
przeciwpowodziowej zagrożonych 
obszarów oraz zwiększenie retencji 
na terenie województwa

3.6
Poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego

3.7
Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych zasobów energii



4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

4.2

Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych                     
i powojskowych

5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

5.2
Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 
w tym kształcenia ustawicznego

5.3

Poprawa warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w 
województwie

5.4
Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej

6.1 Turystyka

6.2
Rozwój kultury  i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 1 1 113

Szacunkowy koszt organizowanego przez 
UMWW szkolenia to ok. 1 113 zł. Szkolenie 
odbyło się w siedzibie DPR.

16 013

Kwota zarezerwowana na szkolenia ogólne dla 
beneficjentów WRPO, uwzgl ędnia równie ż 
możliwo ść organizacji 2 dodatkowych szkole ń na 
około 100 osób.

usługa cateringowa max 36 zł od osoby

sala max 3 000 zł 

ksero 600 zł - koszt jednego szkolenia

Łączna szacunkowa warto ść

Uwagi:

Łączna szacunkowa warto ść ostateczna



I II III IV

2 2 1 1 26 400
Koszt jednego szkolenia organizowanego przez 
UMWW dla około 50 osób - około 4 400 PLN.

1 4 400
Koszt jednego szkolenia organizowanego przez 
UMWW dla około 50 osób - około 4 400 PLN.

1 1 1 7 500

Szkolenie zostanie zorganizowane w siedzibie 
Departamentu Polityki Regionalnej. Koszt obejmu 
tylko zakup usług cateringowych na potrzeby szkoleń.

1 2 2 1 26 400
Koszt jednego szkolenia organizowanego przez 
UMWW dla około 50 osób - około 4 400 PLN.

1 1 1 32 000 Koszt oszacowany przez WFOŚiGW

96 700

usługa cateringowa 21,70 zł od osoby zgodnie z umową nr BZP.I.4.2011, na świadczenie usług cateringowych

sala max 3 000 zł 

ksero 300 zł - koszt jednego szkolenia

Harmonogram szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów WRPO 

Nazwa szkolenia (szkolenia 
organizowane w trakcie trwania projektu 
np. z zakresu wypełniania wniosku o 
płatno ść, kontroli projektów itd. 
prowadzone przez pracowników UMWW)

Szkolenie dla beneficjentów wybranych do 
dofinansowania z zakresu prawidłowej 
realizacji projektu 

Prawa i obowiązki beneficjenta wynikające z  
umowy o dofinansowanie (aneks, 
rozliczenie, kontrola)

Uwagi

Uwagi:

Wypełnianie wniosku o płatność - schemat I

Wypełnianie wniosku o płatność (wraz z  
funkcją sprawozdawczą) - schemat II,IV-VI

Łaczna szacunkowa warto ść

Ilość szkole ń w kwartale

Szacunkowy 
koszt całkowity 

PLN

Wypełnianie wniosku o płatność (wraz z 
funkcją sprawozdawczą) - schemat I - 
razem ze szkoleniami organizowanymi dla 
tej samej grupy beneficjentów z zakresu 
prawidłowej realizacji projektu

ROK 2011



I II III IV

4 7 920 Brak uwag.

Uwagi

Harmonogram szkoleń w trakcie trwania projektu dla beneficjentów WRPO 
ROK 2011

Szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów 
i potencjalnych beneficjentów WRPO z 
zakresu Prawa zamówień publicznych

Ilość szkole ń w kwartale

Szacunkowy 
koszt całkowity 

PLN

Nazwa szkolenia (szkolenia prowadzone 
przez firmy zewn ętrzne np. pomoc 
publiczna lub prawo zamówie ń 
publicznych, zarz ądzanie projektem) 
organizowane w Poznaniu lub w innych 
miastach regionu
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