
Uchwała Nr 1041/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 

„Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” 

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 5368/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia XXXVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość dofinansowania dla projektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” o nr WND-RPWP.06.02.01-30-002/15 w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na kwotę 2 168 133,80 zł 

(dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy).   

 

§ 2 

 

Skorygowana kwota dofinansowania projektu została przedstawiona w Załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

 

Kwota wymieniona w § 1. może ulec zmianie w zależności od fluktuacji kursu walut do kwoty  

nieprzekraczającej maksymalnego procentowego poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, określonego w Indykatywnym Wykazie 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013. 

 

§ 4 

 

Uchwała o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu, o którym mowa w § 1. zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

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


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1041/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 6.2 

„Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat I „Projekty inwestycyjne” 

znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

 

Na podstawie 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 Instytucją Zarządzającą. 

27 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5368/2014 

w sprawie przyjęcia XXXVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na liście umieszczono 

przedsięwzięcie pn. „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.”. 

Alokacja dla Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” dostępna 

na dzień przyjęcia ww. uchwały nie pozwalała na przyznanie Beneficjentowi dofinansowania w pełnej 

wysokości, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie zaznaczono, że ostateczna kwota 

dofinansowania będzie uzależniona od dostępności środków w Działaniu 6.2 i możliwe będzie  

zwiększenie jej do pierwotnie wnioskowanego poziomu na kolejnych etapach procedowania.     

Uchwałą nr 704/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 

budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2007-2013 projektowi złożonemu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

o nr WND-RPWP.06.02.01-30-002/15 w kwocie 1 763 330,46 zł, co stanowiło 69,13% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  

Obecnie, w związku z dostępnymi środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w Działaniu 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” powstała możliwość 

dofinansowania przedmiotowego projektu w wysokości nieprzekraczającej 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.  

Mając na uwadze powyższe i uwzględniając zapisy uchwały nr 5368/2014 w sprawie 

przyjęcia XXXVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dające możliwość zmiany 

intensywności wsparcia dla przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

podejmuje decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych, kwota dofinansowania będzie wynosić 2 168 133,80 zł. Zwiększenie poziomu 

dofinansowania przekłada się na zwiększenie udziału wsparcia udzielonego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i jednoczesne zmniejszenie udziału środków budżetu państwa. 

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

uzasadnione.    

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1041/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 r. 

 
 
 

 
 

Kwoty projektu przed korektą 
 

 

Lp. Działanie Beneficjent Tytuł projektu 
Poziom 

dofinansowania 

Całkowita  

wartość projektu 

 

Kwota 

dofinansowania  

 

1. 6.2 Schemat I 
Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

„Renowacja i remont zabytkowego 

budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” 

69,13% 2 639 590,40 zł 1 763 330,46 zł 

 
 
 
 

Kwoty projektu po korekcie 
 

 
 

Lp. Działanie Beneficjent Tytuł projektu 
Poziom 

dofinansowania 

Całkowita  

wartość projektu 

 

Kwota  

dofinansowania  

 

1. 6.2 Schemat I 
Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

„Renowacja i remont zabytkowego 

budynku Collegium Maius Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” 

85% 2 639 590,40zł 2 168 133,80 zł 

 


