
Uchwała nr 1209 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu  

i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych  

w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

 

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 2015 r., poz. 1392), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3, 

art. 38 oraz art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.) 

oraz w związku z uchwałą nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się wzór uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji 

projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych  

1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały nr 1209 / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2015 r. 

 

w sprawie: przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu  

i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych  

w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

 

Na podstawie art. 2 pkt 11 oraz 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 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, określających definicję i rolę instytucji 

zarządzającej dla programów operacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji 

Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy do zadań instytucji zarządzającej należy w szczególności zawieranie 

z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji. 

Zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014 - 2020, Samorząd Województwa Wielkopolskiego działając poprzez swoje jednostki organizacyjne / 

departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jest Beneficjentem w ramach 

Programu i w związku z tym może realizować projekty własne. Projekty Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego mogą być umieszczone w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,  

jak również mogą być wybierane w trybie konkursowym. 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca 

WRPO 2014 - 2020, przyjmuje wzór uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania,  

trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach 

Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014 – 2020, będącej decyzją o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 52 Ustawy.  

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
  



                                                                                                                              Załącznik nr 1 do uchwały nr 1209 / 2015 
                                                                                                                              Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

                                                                                                                                               z dnia 29 października 2015 r. 
 

 

Uchwała nr                  / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia                               2015 r. 

 

 

w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „…………………..” 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej ….. Działania …… 

Poddziałania …… Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.  

 

 

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 2015 r., poz. 1392), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 38 oraz art. 52 

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

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.), uchwały nr 176/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, uchwały nr ……….… Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia ………..… 

w sprawie przyjęcia wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz w związku z uchwałą nr …….…… Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia ………….… w sprawie wyboru projektu do dofinansowania ……………………, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 § 1 

 

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020, określa 

szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

pt. „…………………..” – kwota dofinansowania projektu ……………… (słownie: ………………………………….), 

realizowanego przez ………………………………… (departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego / jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego), w ramach Osi Priorytetowej 

…… Działania ……… Poddziałania ……. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014 - 2020.  

 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje ………………………………… (departament Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / jednostka organizacyjna Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego) do realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie z zapisami 

„Zobowiązania do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Osi Priorytetowej ……. 

Działania ……. Poddziałania ……. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020”, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  



 2 

 § 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się ………………………………………………………………………. (Dyrektor departamentu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego). 

  

§ 3       

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie  

do Uchwały nr                  / 2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia                                 2015 r. 

 

 

w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „…………………..” 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej ….. Działania …… 

Poddziałania …… Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

 

 

Na podstawie art. 2 pkt 11 oraz 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 

z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, określających definicję i rolę instytucji zarządzającej dla programów operacyjnych, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy do zadań instytucji zarządzającej należy 

w szczególności zawieranie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji. 

Zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego, działając poprzez swoje jednostki organizacyjne / departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jest beneficjentem w ramach Programu i w związku z tym może 

realizować projekty własne. Projekty Samorządu Województwa Wielkopolskiego umieszczone zostały w Wykazie 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020, jak również mogą być wybierane w trybie konkursowym. 

Projekt pt. „…………………………….” przygotowany i złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,                 

a realizowany przez …………………………… (departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego / 

jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego), został pozytywnie oceniony, zgodnie                                     

z obowiązującymi procedurami i kryteriami w ramach WRPO i został wskazany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 

2014 - 2020 do dofinansowania. Na tej podstawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze 

projektu do dofinansowania oraz podejmuje przedmiotową uchwałę określającą szczegółowe zasady dofinansowania, 

tryb i warunki realizacji projektu. Niniejsza uchwała stanowi decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz  

art. 52 Ustawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


