
Uchwała Nr 854/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

 
w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Gminy Września zgłoszonego w ramach projektu 

kluczowego „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie 

Gminy Września” w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” 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 4885/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia XXX 

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.01.07.00-30-001/15 pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych  

w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” złożonemu przez Gminę Września. 

Dofinansowanie projektu wynosi 18 715 467,33 zł (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze). 

 

§ 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 854/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Gminy Września zgłoszonego w ramach projektu 

kluczowego „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie 

Gminy Września” w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” 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. 

4 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 4885/2014  

w sprawie przyjęcia XXX części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zmienionej na 

podstawie uchwały Nr 5304/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku. Jednym z projektów, który znalazł się 

na tej liście jest przedsięwzięcie pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu 

autostrady A2 na terenie Gminy Września”.  

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

merytorycznej. 22 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny Projektów, 

na których pozytywnie oceniono projekt Nr WND-RPWP.01.07.00-30-001/15 pn. „Uzbrojenie 

strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”. 

Projekt uzyskał 38 z 47 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 80,85% maksymalnej 

liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 18 715 467,33 zł.  

Przedmiotem projektu jest kompleksowe techniczne uzbrojenie pięciu terenów inwestycyjnych 

położonych na terenie Gminy Września, głównie na obszarze wiejskim. Realizacja przedsięwzięcia 

będzie obejmować budowę dwóch dróg łączących tereny inwestycyjne z istniejącą już infrastrukturą 

drogową umożliwiając tym samym ich sprawną obsługę, a także budowę sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej doprowadzonej do czterech z pięciu obszarów inwestycyjnych. Realizacja niniejszego 

projektu wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Września, znacząco wpływając  

na rozwój całego regionu i prowadząc do poprawy spójności gospodarczej województwa. Uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych w Gminie i idące za tym pojawienie się inwestorów, spowoduje szybki wzrost  

i poprawienie struktury gospodarczej dla przyciągnięcia kolejnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Pozytywnym aspektem projektu jest również to, że lokalizowanie części dużych inwestycji w pewnej 

odległości od aglomeracji poznańskiej przyczyni się do powstania większego ładu przestrzennego oraz 

stworzy możliwość rozwoju obszarów wiejskich, w tym do obniżenia migracji przestrzennej ludności. 

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

uzasadnione. 

 

   

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


