
Uchwała Nr 1902/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 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 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 26 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 383), 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, nr 1196/2015, 

nr 1251/2015, nr 1408/2015, nr 1442/2015, nr 1538/2016, nr 1720/2016, nr 1780/2016, nr 1820/2016, 

nr 1850/2016 oraz nr 1867/2016 poprzez zmianę załącznika do przedmiotowej uchwały nr 4997/2014 

z 7 sierpnia 2014 roku tj. Szczegółowego opisu priorytetów 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. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1902/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 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 2016 r., poz. 383) 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 ze zmianą poziomu dofinansowania  

w Działaniu 2.1  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję  

o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów w ramach Działania 2.1 ze względu na potrzebę 

efektywnego wydatkowania środków w końcowym okresie realizacji WRPO 2007 – 2013. Środki 

pozostające w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację WRPO 2007 – 2013 

wynikają m.in. ze zmian kursu euro, wycofania kwot niekwalifikowalnego podatku VAT w związku  

z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie prejudycjalnej C-276/14 oraz z wycofania pozostających kwot do odzyskania. 

Podniesienie poziomu dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 nie 

spowoduje przekroczenia maksymalnego poziomu dofinansowania dopuszczonego dla Osi 

Priorytetowej 2 „Transport” w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej/zmieniającej WRPO 2007-

2013 i będzie każdorazowo monitorowane na etapie zwiększenia poziomu dofinansowania dla 

konkretnego projektu oraz nie naruszy zasady równego traktowania (jedynym beneficjentem Działania 

2.1 jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich), nie wpłynie na naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej. 

Ustalono również, że podniesienie poziomu dofinansowania będzie mogło objąć jedynie te 

projekty, dla których okres trwałości do chwili obecnej nie zakończył się. W związku  

z powyższym podniesienie poziomu dofinansowania jest możliwe. 

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 

 

 



 

    1 | S t r o n a  

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1902/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

 

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

(w odniesieniu do wersji 7.23) 

 

Lp. Rozdział Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  Rozdział II 

Działania 2.1 Wzmocnienie 

regionalnego układu powiązań 

drogowych (drogi wojewódzkie, z 

wyłączeniem dróg wojewódzkich 

w miastach na prawach powiatu) 

Pkt 25 Maksymalny 

udział środków UE w 

wydatkach 

kwalifikowanych na 

poziomie projektu (%) 

Było: 

Maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

Jest: 

Maks. 99% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

Zwiększenie poziomu dofinansowania dla 

projektów w ramach Działania 2.1 ze 

względu na potrzebę efektywnego 

wydatkowania środków w końcowym 

okresie realizacji WRPO 2007 – 2013. 
2.  

Pkt 26 Minimalny 

wkład własny 

beneficjenta (%) 

Było: 

Min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

Jest: 

Min. 1% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

 


