
 

Uchwała Nr 2053/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 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 6 projektów 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 1 801 128,52 zł (jeden milion 

osiemset jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).  

 

§ 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 

 

Kwota wymieniona w § 1. może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona  

od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut i ustaleń wizyt monitorujących. Kwota ta nie może przekraczać 

maksymalnego poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ustalonego dla konkursu nr 21/I/2014.   

 

§ 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. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 2053/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 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. 

Obecnie, w związku z przewidywaną dostępnością środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Działaniu 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane 

w ramach pomocy de minimis”, a także potrzebą efektywnego wydatkowania środków w związku  

z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 powstała konieczność dofinansowania dalszych projektów 

znajdujących się na liście rezerwowej. Wybór do dofinansowania następuje w celu sprawnego przebiegu 

procedury kontraktowania środków na końcowym etapie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. W grupie kolejnych siedmiu projektów umieszczonych na liście projektów 

rezerwowych znalazł się wniosek o dofinansowanie, w którym podczas wizyty monitorującej stwierdzono 

niezgodność dokumentacji z zakresem rzeczowym wskazanym we wniosku, a w związku z tym, mając  

na względzie zapisy Regulaminu konkursu nr 21/I/2014, został on usunięty z dalszej możliwości 

procedowania. W rezultacie Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu 

dofinansowania sześciu projektom z listy rezerwowej na łączną maksymalną kwotę wsparcia  

1 801 128,52 zł. Kwoty dofinansowania poszczególnych projektów uzależnione są w szczególności  

od dostępnej alokacji, fluktuacji kursu walut, ustaleń wizyt monitorujących bądź weryfikacji kosztów na 

etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. Należy jednocześnie zaznaczyć, że umowy  

o dofinansowanie projektów będą zawierane zgodnie z kolejnością określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały w zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Istnieje 

jednak ryzyko, że ze względu na fluktuacje kursu walut nie wszystkie umowy będą mogły zostać podpisane. 

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

Wielkopolskiego. 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2053/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 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-

30-104/14 
Bank Spółdzielczy  

w Lipce 

Podniesienie konkurencyjności Banku 
Spółdzielczego w Lipce i usprawnienie 

procesu obsługi klienta poprzez inwestycje 
w nowoczesne technologie. 

209 698,24 zł Lipka 

2.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-109/14 

"AKROSTAL" Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rozwój przedsiębiorstwa AKROSTAL 
poprzez uruchomienie nowego działu CNC 

w Garbatce gmina Rogoźno 
399 976,88 zł Poznań 

3.  
WND-RPWP.01.02.04-

30-139/14 

„INFO – GLOBAL” Marek 
Dąbrowski, Dariusz Śron 

Spółka Jawna 

Wdrożenie nowych i udoskonalonych 
produktów oraz zmiana procesu 

magazynowania dzięki inwestycji w 
zaawansowane technologiczne środki 

trwałe oraz system składowania produktów 
w firmie „INFO – GLOBAL” Marek 

Dąbrowski, Dariusz Śron Spółka Jawna 

385 001,58 zł 
Ostrów 

Wielkopolski 

4. 
WND-RPWP.01.02.04-

30-166/14 
Regionalne Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

Rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia w 
Zbąszyniu poprzez zakup nowoczesnej 

aparatury medycznej i poszerzenie zakresu 
świadczonych usług medycznych. 

204 008,57 zł Zbąszyń 

5. 
WND-RPWP.01.02.04-

30-196/14 

GALWANO-PERFEKT 
Joanna Leśniewska 

Spółka Jawna 

„Rozwój przedsiębiorstwa GALWANO-
PERFEKT Joanna Leśniewska poprzez 

zakup nowej linii do anodowania” 
399 626,02 zł Poznań 

6. 
WND-RPWP.01.02.04-

30-198/14 

Fabryka Maszyn 
Spożywczych 
"SPOMASZ"  
Pleszew S.A. 

Wykorzystanie potencjału twórczego fabryki 
do rozszerzenia zakresu działalności dla 
przemysłu chemicznego poprzez zakup 

innowacyjnych maszyn   

202 817,23 zł Pleszew 

 


