
Uchwała Nr 821/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 roku 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III 

„Środowisko przyrodnicze” 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 25 pkt 1,  art. 28 ust. 1 pkt 3  

i  ust. 6  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. 2014 

poz. 1649 ze zm.) oraz 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 zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się Regulamin Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa 

środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą  

nr 5037/2014 z dnia 14 sierpnia 2014r. 

 

§ 2 

 

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 dotyczy części IX Informacje 

dodatkowe. W miejsce pkt 8 o brzmieniu:  

 

8. Beneficjent jest zobowiązany do zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie później 

niż do dnia 30 września 2015roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek 

Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu może zostać wydłużony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO „Środowisko przyrodnicze”  i Instytucji 

Zarządzającej WRPO. 

 

wprowadza się następujący zapis: 

 

8. Beneficjent jest zobowiązany do zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nie później 

niż do dnia 30 listopada 2015roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek 

Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu może zostać wydłużony po uzyskaniu pisemnej 

zgody Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO „Środowisko przyrodnicze”  i Instytucji 

Zarządzającej WRPO. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr 821/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca 2015 roku 

 

w sprawie: zmiany Regulaminu Konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III 

„Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. 

 

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.  

Na podstawie  art. 28 ust. 6 cytowanej ustawy,  dokumenty dotyczące konkursu, nie mogą być 

zmieniane na niekorzyść wnioskodawcy.   

Regulamin określa szczegółową procedurę wyboru projektów, które mogą uzyskać 

dofinansowanie w ramach konkursu, m.in. zasady organizacji konkursu, warunki uczestnictwa, 

przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu oraz sposób oceny i wyboru projektów  

do dofinansowania. Z uwagi na to, że beneficjenci, których projekty wybierane są   

do dofinansowania w ramach konkursu z list rezerwowych, mają krótszy czas na realizację projektu, 

konieczne jest wydłużenie możliwego terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji 

projektów do dnia 30 listopada 2015r.  

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

uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 


