
 

 

Uchwała Nr 704/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

 
w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium 

Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” znajdującego się  

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.)  

oraz na podstawie Uchwały Nr 5368/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia XXXVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz środków budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2007-2013 projektowi Nr WND-RPWP.06.02.01-30-002/15 pn. „Renowacja i remont 

zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” złożonemu 

przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wynosi  

1 763 330,46 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych  

i czterdzieści sześć groszy). 

 

§ 2 

 

Uchwała o wyborze wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

(www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 704/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium 

Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” znajdującego się  

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach 

programu operacyjnego mogą być dofinansowane, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet 

Monitorujący, projekty indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazane 

przez Instytucję Zarządzającą. 

27 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę Nr 5368/2014  

w sprawie przyjęcia XXXVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na liście  umieszczono 

przedsięwzięcie pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.”. 

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 11 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny Projektów, 

na którym pozytywnie oceniono projekt Nr WND-RPWP.06.02.01-30-002/15 pn. „Renowacja i remont 

zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.”. 

Projekt uzyskał 89 ze 103 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 86,4% maksymalnej 

liczby punktów.  

Z uwagi na ograniczoną ilość środków, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma 

możliwość uzyskania dotacji w niepełnej wysokości wnioskowanej kwoty. Wnioskodawca na takie 

rozwiązanie wyraził zgodę, w związku z czym wielkość dofinansowania projektu wynosić będzie 

maksymalnie 1 763 330,46 zł. Ostateczny poziom dofinansowania uzależniony będzie od fluktuacji 

kursów walut, w związku z czym kwota dofinansowania może różnić się od wskazanej powyżej.  

W przypadku pojawienia się wolnych środków Zarząd Województwa Wielkopolskiego będzie mieć 

możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowego projektu w wysokości 

nieprzekraczającej 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.   

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym. W ramach projektu zostanie wykonana renowacja i remont zabytkowego budynku 

Collegium Maius, który należy do zespołu reprezentacyjnych gmachów wzniesionych na początku XX 

wieku. Budowla posiada duże znaczenie historyczne, kulturalne oraz turystyczne. Dzięki 

przeprowadzonym pracom mającym na celu odtworzenie poprzedniego stanu wnętrz  

i zagospodarowanie otoczenia nastąpi przywrócenie walorów architektonicznych i funkcjonalnych 

budynku. Ponadto jest to miejsce, w którym odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, a renowacja  

i remont części budynku, takich jak hol główny umożliwi lepsze wykorzystanie tego historycznego  

i zabytkowego obiektu na cele kulturalne.  

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

uzasadnione. 

   

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


