
Uchwała Nr 746/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30.06.2015 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.3 Ekonomia 

społeczna, Poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, ze zm.),  oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 1, 2, art. 37 ust. 1, art. 

38 ust. 1 pkt 1, art. 39 ust. 1-2, art. 40 ust. 1-2 oraz art. 41 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 - 2020 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.2. 

Ekonomia społeczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Szacunkowa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów wynosi 74 958 481 PLN. 

 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie ukaże się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 30.06.2015 r. oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim 

w dniu 01.07.2015 r. Natomiast nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 31.07.2015 r. – 

13.08.2015 r.  

§ 3 

Projekt ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

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


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 746/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30.06.2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.3 Ekonomia 

społeczna, Poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, projekty które otrzymają 

dofinansowanie wyłonione zostaną w drodze konkursu. Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 

cytowanej ustawy, Instytucja Zarządzająca ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz 

portalu, a w ogłoszeniu określa m.in. przedmiot konkursu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się 

o dofinansowanie oraz kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.  

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 

7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Konkurs Nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


