
Uchwała Nr 1044/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

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

powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” 

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 ustalić listę projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 1.4 „Wsparcie 

przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-

rozwojowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w konkursie 

Nr 25/I/2014 po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej oraz projektów 

wybranych z listy projektów rezerwowych. Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 

3 155 018,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście złotych i zero groszy). 

 

§ 2. 

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć 

powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

w konkursie Nr 25/I/2014 po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej  

oraz projektów wybranych z listy projektów rezerwowych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. 

 

Uchwała o wyborze wniosków o dofinansowanie, o których mowa w § 1. zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

(www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

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


 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1044/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

 

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

powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” 

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 Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie natomiast 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 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią 

Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odbyła się na zasadach jednostopniowego 

rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. Wybór projektów do dofinansowania następuje  

w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

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 cytowanej 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 środków odwoławczych przez Wnioskodawców ubiegających się  

o wsparcie w konkursie Nr 25/I/2014 dwa wnioski o dofinansowanie zostały przywrócone do 

ponownej oceny merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.  

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

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z listą rezerwową 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,  

w przypadku wniosków złożonych w Schemacie II przyznał dofinansowanie tym projektom, które 

uzyskały co najmniej 38 punktów podczas 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 zdecydował również o przyznaniu dofinansowania 

trzem projektom, które zostały pozytywnie ocenione i na podstawie uchwały nr 391/2015  

z dnia 2 kwietnia 2015 r. zostały umieszczone na liście rezerwowej.  

Łączna wartość dofinansowania przyznanego wskazanym wyżej projektom wynosi  

3 155 018,00 zł. 

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

Wielkopolskiego. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1044/2015 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 r. 
 

 

 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie Nr 25/I/2014 dla Działania 1.4  

„Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” 

 

L.p Numer projektu             Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 
Kwota 

Dofinansowania 

Siedziba 

Beneficjenta 

(Gmina) 

1. 
WND-RPWP.01.04.02-30-

043/14 

 

Fundacja INNOVA 

 

Stworzenie Laboratorium 

badawczo-rozwojowego biomasy  

i procesów związanych  

ze spalaniem biopaliw stałych 

 

699 975,00 zł 

 

Czerwonak 

 

2. 
WND-RPWP.01.04.02-30-

048/14 

 

42TRADE Sp. z o.o. 

 

 

Wyposażenie laboratoriów 

teleinformatycznych  

na potrzeby świadczenia usług 

badawczo-rozwojowych 

 

696 915,00 zł 

 

Poznań 

 

3. 
WND-RPWP.01.04.02-30-

052/14 

 

Przedsiębiorstwo  

Produkcyjno-Usługowe  

ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o. 

 

Rozwój działu badawczego szansą 

na wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa  

ZAP-ROBOTYKA 

 

569 964,00 zł 

 

Ostrów 

Wielkopolski 

 

4. 
WND-RPWP.01.04.02-30-

050/14 

 

GTS- Spółka Cywilna. Grzegorz 

Stawiński i Przemysław Nawrot 

 

Stworzenie komórki badawczej 

oraz zakup nowoczesnej  

aparatury badawczej  

przez firmę GTS-S. C. 

 

526 014,00 zł 

 

Lipno 

 

5. 
WND-RPWP.01.04.02-30-

034/14 

 

ANDRZEJ SZYMAŃSKI 

‘LARS’ 

 

Utworzenie laboratorium 

pomiarów sprzętu elektrycznego  

i oświetleniowego 

 

662 150,00 zł 

 

Buk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


