
 Uchwała Nr 1047 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 17 września 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 976/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia XLII części Indykatywnego Wykazu 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 1649 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr 976/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 

2015r. w sprawie przyjęcia XLII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

w ten sposób, że w załączniku nr 1 do ww. Uchwały zmienia się: 

 

1. W kolumnie Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) z kwoty 1,837  

na kwotę 1,126. 

2. Zapisy przypisu nr 2 na następujący: „Tj. 4 773 800,00 PLN wg kursu euro = 4,2405. 

Na dzień 10 września 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają 

na dofinansowanie projektu w pełnej wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie  

tj. 4 726 062,00 PLN i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. 

realokacji w ramach WRPO 2007-2013. Ostateczna kwota dofinansowania projektu 

uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 5.3  i możliwe jest jej 

zwiększenie na kolejnych etapach procedowania. Projekt dofinansowany zostanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w zależności  

od dostępności środków”. 

§ 2 

Treść XLII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, uwzględniająca 

zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1047/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z 17 września 2015 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 976 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia XLII części Indykatywnego Wykazu 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1649 ze zm.) Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 została 

uprawniona do sporządzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych (IWIPK). Wykaz ten jest dodatkowym dokumentem do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) i zawiera najważniejsze 

inwestycje planowane do realizacji w ramach WRPO. Informacje dotyczące projektu zawarte 

na opublikowanych listach mają charakter indykatywny i są przedmiotem doprecyzowania na 

etapie podpisywania pre-umowy oraz ostatecznie wiążącego określenia w momencie zawarcia 

umowy o dofinansowanie. Wytyczne MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania  

i monitorowania projektów indywidualnych, dopuszczają możliwość wprowadzenia na listę 

aktualnych informacji o projekcie. 

Ze względu na znaczącą zmianę wartości całkowitej projektu pn. „Zakup tomografu 

komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” 

związaną z kosztem zakupu tomografu komputerowego, Departament Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do przedmiotowego projektu 

dotyczącej kosztu całkowitego projektu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest podjęcie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego Uchwały zmieniającej czterdziestą drugą część Indykatywnego Wykazu 

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1047 /2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 17 września  2015 roku 
 
 

Czterdziesta druga  część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013 (przyjęta Uchwałą nr 976/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28  sierpnia 2015 roku, zmieniona Uchwałą Nr 1047/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2015 r.). 
 

Lp. Nazwa projektu 

Orientacyjny 
koszt 

całkowity 
projektu  

 (mln euro) 

Maksymalny 
przewidywa

ny 
poziom/kwo

ta 
dofinansowa

nia1 

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu (od roku- 
do roku) 

Miejsce realizacji 
projektu 

Instytucja 
odpowiedzialna 

za realizację 
projektu 

Uzasadnienie realizacji projektu 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Zakup tomografu 

komputerowego 

dla Wojewódzkiego 

Szpitala 

Zespolonego 

 im. L. Perzyny w 

Kaliszu 

 

 

 

 

 

 

 

1,1262 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% 

 

 

 

 

2015 (III kwartał -  

IV kwartał) 

Projekt bezpośrednio 

obejmie swoim zasięgiem 

podmiot leczniczy 

podległy Samorządowi 

Województwa 

Wielkopolskiego 

zlokalizowany w  Kaliszu a 

przez świadczenie usług 

przez ten podmiot 

mieszkańców Wielkopolski 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Realizacja projektu pozwoli na respektowanie przepisów 

prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów 

leczniczych, wynikających przede wszystkim z 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą oraz Zarządzeń Prezesa NFZ w tym 

zakresie. Nowoczesne wyposażenie pracowni oraz 

zatrudniona w niej profesjonalna kadra medyczna są 

gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług. Z tego 

względu doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w 

nowoczesny tomograf komputerowy ma priorytetowe 

znaczenie dla Szpitala. 

                                                           
1
 Poziom dofinansowania liczony od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji,  

2
  Tj. 4 773 800,00 PLN wg kursu euro = 4,2405. Na dzień 10 września 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 4 726 062,00 PLN i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013. Ostateczna kwota 
dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu 5.3  i możliwe jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania. Projekt dofinansowany 
zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w zależności od 
dostępności środków. 



 

 

  

 


