
Uchwała Nr 1102 / 2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 września 2011 r. 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania  
1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs 
Nr 13/I/2011. 
 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,  
z późn. zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 1-3 ustawy  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. 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”, wraz z późniejszymi zmianami. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 
 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla 
Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”: Schemat I  
„Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw” na kwotę  4 500 000,00 EUR i 
Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” na kwotę 500 000,00 EUR, realizowanego w 
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
 

§ 2 

Nabór wniosków  rozpoczyna  się z dniem ukazania się ogłoszenia, tj. 29 września 2011 r. 

 

§ 3 

Projekt ogłoszenia stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Ogłoszenie zamieszczone zostanie w „Polska Głos Wielkopolski” i „Gazeta Wyborcza”  
oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl).  
 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



 
 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1102 / 2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 września 2011 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania  

1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs 

Nr 13/I/2011. 

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

W oparciu o art. 28 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy, projekty, które otrzymają 

dofinansowanie mogą być wyłonione w drodze konkursu. Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 2 

cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej,  

a w ogłoszeniu określa m.in. rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu, rodzaj podmiotów, 

które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów. Informacja o konkursie, elementach treści ogłoszenia oraz stronie internetowej, na której 

zostało umieszczone, publikowana jest w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. 

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania  

1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs 

Nr 13/I/2011. 

 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 



 
 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

konkurs nr 13/I/2011 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

Działanie 1.4 Wsparcie przedsi ęwzięć powi ązanych z Regionaln ą Strategi ą Innowacji 

Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsi ębiorstw 

Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,  

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką 

kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. 

Konkurs ma formuł ę zamkni ętą. 

Oferty konkursowe mo żna składa ć od 29.09.2011 r. do 30.11.2011 r. do godziny 15.00 . 

Termin rozstrzygni ęcia konkursu: II połowa lutego 2012 r. 

 

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000,00 EUR: 

- Schemat I: 4 500 000,00 EUR 

- Schemat II: 500 000,00 EUR 

i mo że ulec zmianie. 

  

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego n a lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 16 grudnia 2010 roku (zmienionego w dniu  

19 maja 2011 roku, 30 czerwca 2011 roku) tj.  

- w Schemacie I: Instytucje otoczenia biznesu (tj. mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy 

inni niż mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, którzy nie działają dla zysku lub 

przeznaczają zysk na cele statutowe i prowadzą działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości); 

- w Schemacie II: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych, w tym w szczególności szkoły wyższe, jednostki naukowe i przedsiębiorcy. 

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów: 



- w Schemacie I: Tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz  instytucji 

pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki 

naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra 

transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności; 

- w Schemacie II: Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac 

badawczych i rozwojowych.  

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju 

projektu: 

w ramach Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw: 

- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikr o- i małych przedsi ębiorstw 

- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsi ębiorstw 

- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla du żych przedsi ębiorstw 

- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla pr zedsi ębiorstw prowadz ących działalno ść 

gospodarcz ą w sektorze transportu 

w ramach Schematu II Infrastruktura badawczo-rozwojowa: 

- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla mi kro-, małych, średnich i du żych przedsi ębiorstw. 

 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 

- w Schemacie I: poni żej 24 000 000,00 PLN, w tym dla części objętej mechanizmem elastyczności –  

cross financing – do 700 000,00 PLN   

- w Schemacie II: do 700 000,00 PLN.  

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 

- w Schemacie I: poni żej 40 000 000,00 PLN  

- w Schemacie II: poni żej 4 000 000,00 PLN. 

 

Wsparcie dużych przedsi ębiorstw jest możliwe w przypadku, gdy wartość inwestycji nie przekracza 2 mln EUR  

oraz gdy w wyniku realizacji inwestycji wystąpi wyraźna i znacząca korzyść dla regionu (nie dotyczy Schematu I). 

 

Koszt poniesiony na wydatki objęte mechanizmem elastyczności finansowej cross-financing jest kwalifikowany 

tylko do wysokości 10% całości kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie 

z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej 

oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych 

dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl. Wnioski 

przygotowane w innej formie nie b ędą przyjmowane.  

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: 

(61) 62 66 192, (61) 62 66 193.  
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