
 Uchwała Nr 1170/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października  2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia XLIII 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 2015r., poz. 1392) 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 

1. Przyjmuje się XLIII część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. 

2. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowi dodatkowy 

krajowy dokument informujący o najważniejszych inwestycjach planowanych do 

realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. 

§ 2 

XLIII część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, o której mowa  

w § 1 ust. 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 1170/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia XLIII 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. Zamieszczenie projektów w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 

Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

stanowi alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów.  

W celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Lesznie oraz dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawnych 

i wymagań NFZ, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wpisaniu na IWIPK 

(Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  

w województwie”) projektu pn. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”. 

W celu dostosowania wojewódzkiej jednostki ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów 

prawnych w szczególności do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji  

w ochronie zdrowia, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o wpisaniu na 

IWIPK (Działanie 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”) projektu pn. „Wyposażenie 

środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” 

W dniach od 24 września 2015 r. do 8 października 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne 

powyższych  projektów, w trakcie których nie wpłynęła żadna uwaga oraz opinia na temat 

przedmiotowych projektów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje Uchwałę 

w sprawie przyjęcia czterdziestej trzeciej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



 

 

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1170/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 października  2015 roku 
 
 

Czterdziesta trzecia część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2007-2013 

Lp. Nazwa projektu 

Orientacyjny 
koszt 

całkowity 
projektu  

 (mln euro) 

Maksymalny 
przewidywany 
poziom/kwota 

dofinansowania1 

Przewidywany 
okres 

realizacji 
projektu (od 

roku- do roku) 

Miejsce realizacji projektu 

Instytucja 
odpowiedzialna 

za realizację 
projektu 

Uzasadnienie realizacji projektu 

1. 

Zakup angiografu 

stacjonarnego 

wraz z 

wyposażeniem dla 

Wojewódzkiego 

Szpitala 

Zespolonego w 

Lesznie 

0,7262 

 

99% 

 

2015 (III 

kwartał -  IV 

kwartał) 

Miasto Leszno 

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 

 

                                                           
1
 Poziom dofinansowania liczony od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

2
 Tj. 3 073 800,00 PLN wg kursu euro = 4,2356. Na dzień 8 października 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 3 043 062,00 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. 

 

Wyposażenie 

środowiska 

informatycznego 

Wojewódzkiego 

Szpitala 

Zespolonego w 

Koninie w 

narzędzia 

informatyczne 

umożliwiające 

wdrożenie 

Elektronicznej 

Dokumentacji 

Medycznej 

1,0683 99% 

2014  

(I kwartał – IV 

kwartał) 

Projekt bezpośrednio obejmuje 

swoim zasięgiem w 

szczególności miasto i powiat 

Konin oraz powiaty ościenne. 

Zasięg projektu obejmuje 

bezpośrednio obszar 

Województwa 

Wielkopolskiego. 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Realizacja przedmiotowego projektu 
pozwoli na dostosowanie 
wojewódzkiej jednostki ochrony 
zdrowia do obowiązujących 
przepisów prawnych w szczególności 
do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. 

 

                                                           
3
 Tj. 4 522 000,00 PLN wg kursu euro = 4,2356. Na dzień 8 października 2015r. wolne środki pozostające w Działaniu 2.9 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej 

wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 4 476 780,00 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 2.9   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. 


