
 

 

 

 

Uchwała Nr 1929/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju 

MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014).  

 

 
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1  

pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 383) oraz na podstawie uchwały Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 r. 

w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” ze zmianami, Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Postanawia się wybrać do dofinansowania 4 projekty z listy rezerwowej dla Działania 1.2 „Wsparcie 

rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w konkursie Nr 21/I/2014. 

Wartość dofinansowania przedmiotowych projektów wynosi maksymalnie 1 160 975,13 zł (jeden milion sto 

sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzynaście groszy).  

 

§ 2 

 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania z listy rezerwowej dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju 

MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w konkursie Nr 21/I/2014 stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Postanawia się dokonać zmiany zapisów dotyczących projektu o nr WND-RPWP.01.02.04-30-054/14  

pn. „Dywersyfikacja firmy poprzez budowę oraz zakup nowoczesnej linii technologicznej w celu zwiększenia 

konkurencyjności wdrożenie nowego produktu i udoskonalonego istniejącego” złożonego przez 

firmę „POLANIN” Wielkopolska Wytwórnia Wódek Sp. z o.o., umieszczonego na liście rezerwowej  

na podstawie uchwały nr 5170/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2014 r.  

(ze zmianami) oraz wybranego do dofinansowania na podstawie uchwały nr 1822/2016 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Zmiana dotyczy siedziby Beneficjenta, którą jest 

Środa Wielkopolska oraz kwoty dofinansowania, której właściwa wartość wynosi maksymalnie  

399 929,32 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych  

i trzydzieści dwa grosze).  

  

§ 4 

 

Uchwała o wyborze wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej w konkursie Nr 21/I/2014, o których 

mowa w § 2, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 (www.wrpo.wielkopolskie.pl). 

 

 

 



 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1929/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 

w sprawie: wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju 

MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014).  

 

 

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucją Zarządzającą 

odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, Instytucja Zarządzająca odpowiada  

za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

 Realizacja Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane 

w ramach pomocy de minimis” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 odbyła się na zasadach jednostopniowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym. 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 5170/2014 z dnia 2 października 2014 r.  

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV 

„Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014) przyznał dofinansowanie projektom, 

które uzyskały co najmniej 28 punktów podczas oceny merytorycznej. Zgodnie z zapisami Regulaminu  

konkursu Nr 21/I/2014 projekty, które w wyniku oceny uzyskały wymaganą wartość co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w ramach Schematu, lecz liczba uzyskanych punktów 

oraz dostępna alokacja uniemożliwiły ich wybór do dofinansowania, zostały umieszczone na liście 

rezerwowej. 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania czterem kolejnym 

projektom z listy rezerwowej. Łączna kwota wsparcia wynosi maksymalnie 1 160 975,13 zł. Wskazana 

kwota dofinansowania może zostać obniżona w wyniku ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji 

kosztów na etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. 

W związku z wystąpieniem omyłki dotyczącej kwoty i siedziby Beneficjenta, sprostowano zapisy 

dotyczące projektu o nr WND-RPWP.01.02.04-30-054/14 pn. „Dywersyfikacja firmy poprzez budowę oraz 

zakup nowoczesnej linii technologicznej w celu zwiększenia konkurencyjności wdrożenie nowego produktu  

i udoskonalonego istniejącego” złożonego przez firmę „POLANIN” Wielkopolska Wytwórnia Wódek  

Sp. z o.o. Sprostowanie dotyczyło kwoty dofinansowania, której właściwa wartość wynosi 399 929,32 zł 

oraz siedziby Beneficjenta (gminy), którą jest Środa Wielkopolska.  

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

Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1929/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

 
 

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania z listy rezerwowej w konkursie Nr 21/I/2014 dla Działania 1.2 
„Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” 
 

 

L.p Numer projektu             Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu 
Maksymalna kwota 

dofinansowania 

Siedziba 
Beneficjenta 

(Gmina) 

1.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-115/14 

Górecznik Taurus spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa 

Zwiększenie  konkurencyjności w 
firmie poprzez dywersyfikację 

działalności i poprawa jakości usług 
dzięki inwestycji w środki trwałe i 

oprogramowanie. 

224 883,07 zł Przygodzice 

2.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-157/14 

LUDOMIRA MANIA 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE "ARTIFEX" 

Unowocześnienie procesu 
konfekcjonowania herbaty w 

LUDOMIRA MANIA P.W. 
„ARTIFEX” poprzez zakup 

innowacyjnej maszyny pakującej 
IMA C24. 

399 440,20 zł Poznań 

3.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-163/14 
STOMATOLOGIA B&S - DENT 

ŁUKASZ BALCERZAK 

Zwiększenie konkurencyjności i 
poszerzenie oferty usługowej 

poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu do nowoczesnego gabinetu 

stomatologicznego. 

202 800,00 zł Konin 

4.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-175/14 
Jacek Nogaj P.H.U.P. "DAJANO"   

Wzrost konkurencyjności firmy 
DAJANO poprzez wprowadzenie 

do oferty nowych i udoskonalonych 
usług  

333 851,86 zł Żelazków 

 


