
Uchwała Nr 853/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć 

powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 25/I/2014. 

 

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 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 698/2007 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z późniejszymi zmianami, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1. 

Postanawia się dofinansować jeden projekt na kwotę 2 293 695,00 PLN złożony w konkursie  

Nr 25/I/2014 dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią 

Innowacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013.  

 

§ 2. 

Projekt wyłoniony do dofinansowania w Działaniu 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z 

Regionalną Strategią Innowacji” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 ujęto w załączniku Nr 1 do uchwały. 

 

§ 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 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 853/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć 

powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 25/I/2014. 

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną  

za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

Zgodnie 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 1.4 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

odbywa się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. 

 

W przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, na każdym jej etapie 

Wnioskodawca ma prawo do wniesienia środków odwoławczych na zasadach określonych w art.30b-

30e wymienionej wyżej ustawy. Na sfinansowanie umów z beneficjentami, którzy przejdą pozytywnie 

procedurę odwoławczą zostaną przeznaczone środki pozostałe w Działaniu (czyli tzw. rezerwa 

finansowa). 

W wyniku wniesienia przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.4, Schemat I- 

Konkurs Nr 25/I/2014, środków odwoławczych od wyników oceny merytorycznej projektów, Komisja 

Odwoławcza uznała, że jeden z wniesionych protestów należy uznać za częściowo zasadny. W wyniku 

rozpatrzenia protestu projekt uzyskał 46 punktów co stanowi 63,89 % ogólnej liczby punktów, a to 

oznacza uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej.  

W myśl Regulaminu Konkursu Nr 25/I/2014, na liście rankingowej umieszczone mogą być 

projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej, czyli spełniły kryteria dopuszczające, 

kryteria merytoryczne zero-jedynkowe oraz otrzymały minimum 60% ogólnej liczby punktów. 

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 391/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. w 

przypadku wniosków złożonych w Schemacie I przyznał dofinansowanie tym projektom, które na 

etapie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 44 punkty. 

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu 

dofinansowania projektowi złożonemu w I schemacie na kwotę 2 293 695,00 PLN.  

 

Wybór do dofinansowania projektu następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego. W związku z tym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie 

przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 25/I/2014. 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 



Lp. Nazwa Beneficjenta

Siedziba 

Beneficjenta

(Gmina)

Tytuł wniosku Kwota z EFRR 

1
Industrial Property Park 

Sp. z o.o.
Poznań

Budowa parku technologicznego Industrial 

Property Park
2 293 695,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 853 /2015  Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. 

Lista rankingowa wniosków do dofinansowania dla Działania 1.4 - Schemat I "Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla 

przedsiębiorców"


