
Uchwała Nr 1251 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  6 listopada 2015 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 

2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

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), art. 26 ust. 1 pkt 2) 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 uchwala co następuje: 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 

2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zmienianą następnie uchwałami 

nr 5214/2014, nr 80/2014, nr 130/2015, nr 144/2015, nr 400/2015, nr 453/2015, nr 510/2015, 

nr 614/2015, nr 771/2015, nr 820/2015, nr 885/2015, nr 1021/2015, nr 1153/2015 i nr 1196/2015 

poprzez zmianę załącznika do przedmiotowej uchwały nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku 

tj. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 (tekst jednolity). 

§ 2 

Zmienione postanowienia Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1251 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 

2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 

z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2) 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 jako 

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 

jest zobowiązany do przygotowania dodatkowego dokumentu uzupełniającego zapisy regionalnego 

programu operacyjnego. 

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 związane są z przesunięciem środków w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz aktualizacją zapisów w Działaniu 3.6 Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego związaną z potrzebą efektywnego wdrażania 

programu w fazie końcowej okresu programowania 2007-2013. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  1251 /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  6 listopada 2015 r. 

 

 

Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  

(w odniesieniu do wersji 7.14) 

 

Lp. Rozdział Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

Rozdział I i II 

oraz 

Załącznik nr 1 i nr 2 

UWRPO 

1.3 Finansowanie WRPO 

Część finansowa pkt. 21-24 
Aktualizacja kwot. 

Przesunięcie środków w ramach WRPO 2007-

2013 zatwierdzone przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

2.  Rozdział II 

Działanie 3.6 Poprawa bez-

pieczeństwa środowiskowego 

i ekologicznego 

Pkt. 20 i 29 

Było: 

Projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania 

skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdzia-

łania poważnym awariom – od minimalnej wartości 

całkowitej 150 tys. PLN do maksymalnej wartości 

kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN. W/w 

wymienione ograniczenie kwotowe odnoszące się do 

maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych nie 

dotyczy projektów o znaczeniu regionalnym 

realizowanych przez jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej oraz jednostki Policji. 

Jest: 

Projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania 

skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdzia-

łania poważnym awariom – od minimalnej wartości 

całkowitej 150 tys. PLN do maksymalnej wartości 

kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN. W/w 

wymienione ograniczenie kwotowe odnoszące się do 

maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych nie 

dotyczy projektów o znaczeniu regionalnym 

Rozszerzenie katalogu beneficjentów związane 

z potrzebą efektywnego wdrażania programu 

w fazie końcowej okresu programowania 2007-

2013. 
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realizowanych przez jednostki Państwowej i 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostki Policji. 

3.  Rozdział II 

Działanie 3.6 Poprawa bez-

pieczeństwa środowiskowego 

i ekologicznego 

Pkt. 25 i 26 

Zmiana poziomu maksymalnego poziomu 

dofinansowania na 95 % i minimalnego poziomu 

wkładu własnego na 5 %. 

Zmiany w części finansowej związane z potrzebą 

efektywnego wdrażania programu w fazie 

końcowej okresu programowania 2007-2013 

4.  Rozdział II 

Działanie 3.6 Poprawa bez-

pieczeństwa środowiskowego 

i ekologicznego 

Pkt. 30 

Zwiększono maksymalną kwotę wsparcia i 

rozszerzono katalog beneficjentów: 

Maksymalna kwota wsparcia 3,8 mln PLN 

Powyższe ograniczenie kwotowe nie dotyczy 

projektów o znaczeniu regionalnym realizowanych 

przez jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz jednostki Policji. 

Rozszerzenie katalogu beneficjentów i zmiany 

w części finansowej związane z potrzebą 

efektywnego wdrażania programu w fazie 

końcowej okresu programowania 2007-2013. 

 


