
Uchwała Nr 1974 / 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 r. 

w sprawie zwiększenia alokacji na konkurs 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 i ust. 2, 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 

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs  

RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 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” ustalając alokację dla konkursu na poziomie 17 941 215,60 zł. 

 

§ 2 

Postanawia się zwiększyć kwotę dofinansowania o 1 941 215,60 zł dla projektu „Zakup sprzętu 

specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego” złożonego przez Gminę Ceków-Kolonia, 

wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1907/2016 z dnia 

21 kwietnia 2016 roku, maksymalnie do łącznej kwoty dofinansowania 3 814 215,60 zł. 

Zaktualizowana lista projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych 

do dofinansowania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
§ 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 1974 / 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

w sprawie zwiększenia alokacji na konkurs 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.  

Uchwałą Nr 1907/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku 

przyznano dofinansowanie 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 wynosiła 16 000 000,00 zł, 

całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania otrzymał projekt znajdujący się na 1 miejscu listy 

rankingowej. Drugi projekt na liście rankingowej, ze względu na dostępną alokację w konkursie 

otrzymał dofinansowanie w kwocie obniżonej tj. 1 873 000,00 zł. 

Zwiększając alokację w konkursie Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 z kwoty  

16 000 000,00 zł do kwoty 17 941 215,60 zł, Wnioskodawca znajdujący się na 2 miejscu listy 

rankingowej uzyska dofinansowanie maksymalnie do kwoty 3 814 215,60 zł. Wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi 4 200 120,00 zł. Kwota dofinansowania może ulec zmianie w przypadku 

fluktuacji kursu walut. Zgodnie z zapisami Programu maksymalna kwota dofinansowania na 

wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy wyniesie nie więcej niż 10% alokacji kategorii 

interwencji 087. 

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zaktualizowaną listę projektów ocenionych 

pozytywnie, z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

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

Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia alokacji 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 

  


