
Uchwała Nr 1486/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31.12.2015 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 747/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr 

RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, realizowanego 

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. 37 ust. 1  oraz art. 41 ust. 

1 i ust. 3 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 

W regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 747/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr 

RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie realizowanego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wprowadza 

się następujące zmiany:  

W pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Zapis: 

Ogółem:         15 655 793,00 PLN 

 w tym wsparcie finansowe EFS:      14 786 027,00 PLN 

      w tym krajowe wsparcie finansowe  

      z budżetu państwa :                                                                         869 766,00 PLN 

 

Zastępuję się: 

 

Ogółem:         43 191 168,00 PLN 

 w tym wsparcie finansowe EFS:      40 791 659,00 PLN 

      w tym krajowe wsparcie finansowe  

      z budżetu państwa :                                                                        2 399 509,00 PLN 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 roku. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1486/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31.12.2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 747/2015 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr 

RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, realizowanego 

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

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Następnie zgodnie z art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy Instytucja Zarządzająca 

przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. 

Realizacja konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 odbywa się na podstawie  

regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 czerwca 2015 r.  

Zgodnie z art. 41 ust. 3 Instytucja Zarządzająca może dokonać zmian w regulaminie innych 

niż skutkujące nierównym traktowaniem beneficjentów.  

Szacując wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zaplanowano, iż w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez 

całe życie wsparciem zostanie objętych ogółem 16 704 osoby. Z uwagi na dużą liczbę dobrych 

jakościowo wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPWP.08.02.00-IZ-

00-30-001/15 oraz biorąc pod uwagę możliwość osiągnięcia celu założonego do realizacji dla 

Działania 8.2 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o  zmianie zapisów w pkt. 2.2 

ww. regulaminu, polegającej na zwiększeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów w ramach ww. konkursu. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 


