
 

 

Uchwała Nr 410/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego 

układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach  

na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (konkurs Nr 29/II/2015). 

 

 
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4,  

art. 28 ust. 1 pkt 3, art. 30a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) 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” ze zmianami, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs Nr 29/II/2015  

z Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” co spowoduje  ustalenie alokacji 

dla konkursu na poziomie 20 655 000,00 zł.   

 

§ 2 

 

Postanawia się ustalić listę projektów wyłonionych w konkursie Nr 29/II/2015 do dofinansowania  

dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

 

§ 3 

 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego 

układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach  

na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2007-2013, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Uchwała o wyborze wniosków do dofinansowania wraz z załącznikiem, o których mowa w § 3 

zostanie zamieszczona 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 410/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

  

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego 

układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach  

na prawach powiatu)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (konkurs Nr 29/II/2015). 

 
 

Na podstawie z art. 25 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy Instytucja Zarządzająca odpowiada 

za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Realizacja Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odbyła się na zasadach 

jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. Wybór projektów  

do dofinansowania następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Ze względu na fakt, że alokacja środków przewidziana w ramach konkursu Nr 29/II/2015  

nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego postanowił zwiększyć alokację dla konkursu do poziomu 

20 655 000,00 zł.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania sześciu 

złożonym i pozytywnie ocenionym w ramach konkursu projektom i ustaleniu kolejności na liście 

zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję Oceny Projektów. Łączna kwota dofinansowania 

wybranych projektów wynosi 20 655 000,00 zł.   

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 410/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. 

 
 
 
 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie Nr 29/II/2015  
dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” 
 
 

 

Lp. Numer projektu Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
Kwota 

dofinansowania 

1. WND-RPWP.02.01.00-30-001/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie 2 499 000,00 zł 

2. WND-RPWP.02.01.00-30-006/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-

Chełmno 
3 315 000,00 zł 

3. WND-RPWP.02.01.00-30-004/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo 5 712 000,00 zł 

4. WND-RPWP.02.01.00-30-005/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec 2 142 000,00 zł 

5. WND-RPWP.02.01.00-30-002/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-

Grodzisk 
1 887 000,00 zł 

6. WND-RPWP.02.01.00-30-003/15 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec-

Morakowo 
5 100 000,00 zł 

 
 
 
 

 

 


