
Uchwała Nr 857/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Memorandum of Understanding (deklaracji 

przedumownej) pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym w sprawie zamiaru ustanowienia funduszu funduszy dla zarządzania 

instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 oraz art. 57 ust. 5 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. 

zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 

pkt 27 oraz art. 38 ust. 4 lit. b tiret (i) w związku z art. 38 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie Memorandum  

of Understanding (deklaracji przedumownej) pomiędzy Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie zamiaru ustanowienia 

funduszu funduszy dla zarządzania instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

§ 2 

Treść Memorandum of Understanding (deklaracji przedumownej) stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Do podpisania Memorandum of Understanding (deklaracji przedumownej) upoważnia się Pana 

Leszka Wojtasiaka – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 857/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Memorandum of Understanding (deklaracji 

przedumownej) pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym w sprawie zamiaru ustanowienia funduszu funduszy dla zarządzania 

instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z 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 oraz na podstawie 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, Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni rolę 

Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-

2020 odpowiedzialnej za jego przygotowanie i wykonywanie. 

Stosownie do art. 37 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 27 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(„Rozporządzenie Ogólne”), Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne mogą być 

wykorzystywane w celu wspierania instrumentów finansowych, w tym zorganizowanych 

poprzez fundusze funduszy.  

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego wsparcie z instrumentów finansowych jest 

oparte na ocenie ex-ante, która obejmuje m.in. wykazanie występowania zawodności 

mechanizmów rynkowych lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, a także analizę opcji 

wdrożeniowych dla instrumentów finansowych.  

„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” („Analiza Ex-

ante”), identyfikuje potrzebę zastosowania instrumentów finansowych w ramach interwencji 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-

2020) oraz rekomenduje m.in. wykorzystanie struktury funduszu funduszy jako optymalnego 

modelu wdrażania instrumentów finansowych w województwie wielkopolskim. 

Stosownie do art. 38 ust. 4 lit. b tiret (i) w związku z art. 38 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

Ogólnego, a także zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 



2014-2020, przy wspieraniu instrumentów finansowych instytucja zarządzająca może 

powierzyć zadania wdrożeniowe Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.  

Mając na względzie rekomendacje ww. Analizy Ex-ante dotyczące rozważenia powierzenia 

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu roli podmiotu wdrażającego fundusz funduszy 

(menadżera), uznaje się za zasadne podjęcie działań zmierzających do ustanowienia przez 

Europejski Bank Inwestycyjny funduszu funduszy dla zarządzania instrumentami finansowymi 

wdrażanymi w ramach WRPO 2014-2020. W tym celu w pierwszej kolejności podpisane 

zostanie Memorandum of Understanding (deklaracja przedumowna). 

Memorandum of Understanding (deklaracja przedumowna) stanowi jedynie wyrażenie intencji 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego  

do potencjalnego ustanowienia ww. funduszu funduszy zarządzanego przez Europejski Bank 

Inwestycyjny. Wobec tego, Memorandum of Understanding (deklaracja przedumowna) nie jest 

dokumentem prawnie wiążącym Strony. Zakres ewentualnej współpracy w przedmiocie 

wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014-2020 zostanie uzgodniony  

w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego  

oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.  

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie 

Memorandum of Understanding (deklaracji przedumownej) pomiędzy Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie zamiaru 

ustanowienia funduszu funduszy dla zarządzania instrumentami finansowymi wdrażanymi  

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

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


