
Uchwała Nr 1907/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja 

skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15). 

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 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486),  oraz art. 9 ust. 1 pkt  2, art. 9 ust. 2 pkt 2, 

art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 , art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 4 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 2016 r., poz. 217) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 

dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

Poddziałania 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 

na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Postanawia się dofinansować 2 projekty o łącznej wartości dofinansowania 16 000 000,00 PLN ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyłonionych w konkursie Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-

001/15 dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych Poddziałania 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego 

i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”. 

 

§ 3 

 

Informacja o projektach pozytywnie ocenionych, z wyszczególnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1907/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja 

skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15). 

Zgodnie z 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, Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt  2 cytowanej ustawy, do zadań Instytucji Zarządzającej należy  

w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zatwierdzoną listę projektów ocenionych  

w przedmiotowym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie lista 

projektów ocenionych pozytywnie, z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania.  

W myśl Regulaminu Konkursu Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15, projekt uzyskuje ocenę 

pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące) co stanowi 21 pkt.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania 2 

projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i uzyskały największą ilość 

punktów. Kolejność na liście ustalono zgodnie z punktacją przyznaną przez Komisję Oceny 

Projektów. W związku  

z dostępną alokacją, która wynosi 16 000 000,00 PLN, całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania 

otrzyma projekt znajdujący się na 1 miejscu listy rankingowej (z największą ilością punktów - 31 pkt), 

którego Wnioskodawcą jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.   

Drugi projekt na liście rankingowej, który uzyskał 30,5 pkt. ze względu na aktualnie dostępną alokację 

na konkurs otrzyma dofinansowanie w kwocie 1 873 000,00 PLN. Wnioskodawca - Gmina Ceków-

Kolonia wyraził zgodę na obniżoną wielkość wsparcia. W przypadku pojawienia się środków 

finansowych w ramach dostępnej alokacji dla danego konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty 

dofinansowania maksymalnie do kwoty 4 200 120,00 PLN. 

W związku z tym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.1. „Zapobieganie, 

likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie 

systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych  

i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15). 

Leszek Wojtasiak 
Członek Zarządu 


