
Uchwała Nr 705/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

 
w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” 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 5244/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie 

przyjęcia XXXIV 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  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projektowi  

Nr WND-RPWP.05.01.00-30-001/15 pn. „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” złożonemu przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dofinansowanie projektu wynosi  

3 997 500,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i zero 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 705/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” w ramach 

Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” 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. 

12 listopada 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 5922 

ogłoszono komunikat o adresie strony internetowej, na której zamieszczona została XXXIV część 

Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie pomieszczeń 

dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji 

Stomatologicznej” zostało przyjęte do przedmiotowego wykazu. 

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

merytorycznej. 23 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na których pozytywnie oceniono projekt Nr WND-RPWP.05.01.00-30-001/15  

pn. „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb 

Centrum Symulacji Stomatologicznej”. 

Projekt uzyskał 73 z 80 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 91,3% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 3 997 500,00 zł.  

Przedmiot projektu stanowi przebudowa obiektów infrastruktury dydaktycznej w budynku 

Collegium Stomatologicum w Poznaniu oraz ich wyposażenie w pomoce optymalizujące proces 

nauczania, tj. nowoczesne symulatory stomatologiczne. Projekt powstał z myślą o stworzeniu 

właściwych warunków nauki na trzech kierunkach, tj. lekarsko-dentystycznym, technik dentystyczny 

oraz zdrowie publiczne. Istniejąca baza dydaktyczna przedkliniczna na ww. kierunkach jest obecnie 

niewystarczająca, a także nie spełnia standardów i wymogów określonych w przepisach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi na kierunku lekarskim i lekarsko-

dentystycznym duży nacisk kładzie się na przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez 

wprowadzenie praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych już na etapie studiów.  

Realizacja inwestycji wpłynie więc na poprawienie jakości kształcenia studentów ww. 

kierunków, jak również pozwoli uczelni zwiększyć aktywność w środowisku lokalnym, a tym samym  

wzmocnić jej pozycję.  

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

uzasadnione. 

 

   

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


