
Uchwała Nr 1149/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 października 2015 r. 

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego Nr 

RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

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

(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392),  oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 1 pkt.1, art. 39 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, ze zm.) 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Postanawia się dofinansować 8 projektów o łącznej wartości 3 595 407,50 PLN, wartość 

dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 3 056 092,56 PLN 

ujętych na liście rankingowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1149/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru wniosków 

o dofinansowanie z listy projektów w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-

001/15 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna 

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

 

§ 2 

Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania ukaże się na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropeskie.gov.pl 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

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


              Uzasadnienie  

                                                       do Uchwały Nr 1149/2015 

     Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                    z dnia 8 października 2015 r. 

 

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie z listy projektów w ramach konkursu 

zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Zgodnie z 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 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt.  2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Realizacja konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 odbywała się na 

zasadach dwuetapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym (ocena formalna  

i merytoryczna). W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych 107 wniosków 

o dofinansowanie. Po etapie oceny formalnej do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej zostały 

zakwalifikowane 53 wnioski o dofinansowanie. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 

wniosek o dofinansowanie może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyskał wymaganą liczbę 

punktów tj. od każdego z oceniających, bezwarunkowo uzyskał co najmniej 70 % punktów 

w poszczególnych punktach oceny merytorycznej oraz liczba uzyskanych punktów pozwala na jego 

dofinansowanie w ramach alokacji dostępnej na konkurs. 

Powyższe wymagania zostały spełnione przez 8 wniosków o dofinansowanie, w związku  

z powyższym, z uwagi na pozytywną ocenę zarówno formalną oraz merytoryczną 8 wniosków 

uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zatwierdzenia ich do dofinansowania. Listę przedmiotowych wniosków stanowi Załącznik Nr 1 do 

niniejszej Uchwały.  

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1149/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 r. 
 
 

 
 

Poddziałanie 8.1.1 - Edukacja przedszkolna 
Konkurs nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15  

Projekty rekomendowane do otrzymania dofinansowania 

L.p.  Nazwa Tytuł projektu Punkty Wartośc projektu Dofinansowanie 

1 Gmina Lądek 
Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie 
Lądek - nowe miejsca wychowawnia przedszkolnego z 

ofertą zajęć i kompetentną kadrą  
122 194 313,25 zł 165 162,65 zł 

2 
Gmina Rokietnica / Przedszkole Bajeczka w 

Rokietnicy 
Nasze przedszkole II 121,5 521 334,25 zł 443 134,11 zł 

3 Fundacja Familijny Poznań 
Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w publicznym przedszkolu "Familijna Rosocha" 
118 276 718,75 zł 235 210,75 zł 

4 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "J&P" 

JANINA KRZYWICKA 

Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w 
Gminie Kostrzyn i podniesienie kwalifikacji kadry 

pedagogicznej w przedszkolu "Słoneczko" 
113,5 975 450,00 zł 829 132,50 zł 

5 Gmina Skulsk/Przedszkole Gminne Jestem sobie przedszkolaczek! 110,5 493 710,00 zł 419 653,50 zł 

6 
Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka 

Dratewki 

Utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych w 
Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki 

w Chodzieży 
109 548 393,75 zł 466 134,68 zł 

7 Gmina Siedlec Równy start dla najmłodszych 108,5 265 375,00 zł 225 568,75 zł 

8 Gmina Suchy Las Przedszkole w Biedrusku pełne inspiracji 108 320 112,50 zł 272 095,62 zł 

 


