
Uchwała Nr 1443/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 

z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów 

wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 na rok 2015 

 

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

województwa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392), art. 47 ust. 2 ustawy z 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 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 

roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 na rok 2015, zmienianej następnie uchwałami nr 654/2015 z 16.06.2015, 912/2015 

z 07.08.2015, 1046/2015 z 17.09.2015, 1154/2015 z 08.10.2015, 1252/2015 z 06.11.2015 

oraz 1407/2015 z 10.12.2015, poprzez zmianę załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały, tj. 

Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015, zgodnie z par. 2. 

 

§ 2 

 

Wprowadza się zmiany do Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków 

o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 na rok 2015 w następującym zakresie: 

1) W Poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe z kolumny 

„Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie” usunięto typ projektu 

„Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, 

leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, 

polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie 

i hematologicznie)”. 

2) W Poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w punkcie 

„Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

(w zł)” zmieniono zapis z 47 079 225,00 na 15 986 504,00. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1443/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 

z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów 

wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 na rok 2015 

 

W celu umożliwienia potencjalnym wnioskodawcom odpowiedniego przygotowania się 

do konkursów Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do zamieszczenia na swojej stronie 

internetowej oraz na portalu internetowym www.funduszeeuropejskie.gov.pl harmonogramu 

naborów wniosków o dofinansowanie. 

Harmonogram ma charakter indykatywny i może być aktualizowany przez Instytucję 

Zarządzającą. Aktualizacje harmonogramu są umieszczane na stronie internetowej Instytucji 

Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz 

na portalu internetowym www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015 wynika z konieczności 

aktualizacji zapisów w odniesieniu do planowanego naboru w przedmiotowym zakresie. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w obecnej formie przyjmującej 

przedmiotowy harmonogram jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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