
 

Uchwała Nr 2054/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 
 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się  

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów  

o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 

ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg 

wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.  
 

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

2016 r., poz. 383), Uchwały Nr 2169/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2009 r.  

w sprawie przyjęcia III części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 (zmienionej uchwałą nr 2513/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą 

nr 1903/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r.) 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 

 

Ustala się wysokość dofinansowania dla siedmiu projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na maksymalną łączną kwotę 

282 367 967,28 (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 

złotych i dwadzieścia osiem groszy), z czego dla projektów kluczowych dofinansowanie wynosi maksymalnie 

159 112 635,97 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i 

dziewięćdziesiąt siedem groszy), a dla projektów wybranych w ramach konkursów wsparcie wynosi maksymalnie 

123 255 331,31 zł (sto dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 

trzydzieści jeden groszy).    

 

§ 2 

 

Lista projektów, dla których zwiększa się poziom dofinansowania w ramach Działania 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 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 i fluktuacji kursu walut. Kwota ta nie może przekraczać maksymalnego procentowego poziomu 

dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, określonego  

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz w Szczegółowym Opisie Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”. 
 

§ 4 

 

Uchwała o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów, o których mowa w § 1 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 2054/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się  

w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów  

o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 

ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg 

wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.  
 

 

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

odpowiedzialna za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2007-2013 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy Instytucja 

Zarządzająca odpowiada za wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy, w ramach programu operacyjnego mogą być dofinansowane, 

zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący, projekty indywidualne  

o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazane przez Instytucję Zarządzającą. 

W dniu 16 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

nr 2169/2009 w sprawie przyjęcia III części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (zmienioną uchwałą  

nr 2513/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą nr 1903/2016 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r.). Jednymi z projektów, które znalazły w III części 

Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 są przedsięwzięcia wskazane w poz. 1-3 Załącznika nr 1  

do niniejszej uchwały.  

W dniach: 8 lipca 2010 r., 6 grudnia 2012 r., 18 września 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwałami Nr 4144/2010, 2791/2012, 5124/2014 i 74/2014 podjął decyzje  

o wyborze do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursów o numerach:  09/II/2010, 

18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014.  Jednymi w projektów, które otrzymały wsparcie w ramach  

ww. konkursów są przedsięwzięcia wskazane w poz. 4-7 Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.   

Poziom dofinansowania ustalony dla wszystkich projektów wymienionych w Załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały, w momencie wyboru wniosków o dofinansowanie i kontraktacji wyniósł 85%.  

Obecnie, w związku z przewidywaną dostępnością środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w Działaniu 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg 

wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”, a także potrzebą efektywnego wydatkowania środków  

w związku z kończącą się perspektywą finansową 2007-2013 powstała możliwość zwiększenia dofinansowania dla 

przedmiotowych projektów do wysokości nieprzekraczającej 99% aktualnych kosztów kwalifikowalnych projektów, a więc 

do maksymalnego poziomu przewidzianego dla Działania 2.1. Zwiększenie dofinansowania następuje w celu sprawnego 

przebiegu procedury kontraktowania środków na końcowym etapie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013. Jednocześnie należy podkreślić,  

że podniesienie poziomu wsparcia dla ww. projektów nie spowoduje przekroczenia maksymalnego poziomu 

dofinansowania dla Osi Priorytetowej 2 „Transport”, jak również nie zostanie naruszona zasada równego traktowania, co 

jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministerstwo Rozwoju.  
Kwoty dofinansowania poszczególnych projektów uzależnione są w szczególności od dostępnej alokacji, fluktuacji 

kursu walut bądź weryfikacji kosztów na etapie ostatecznych wersji wniosków o płatność. Należy jednocześnie zaznaczyć, 

że zobowiązania zmieniające będą zawierane zgodnie z kolejnością określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w 

zależności od dostępności środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione. 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2054/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. 

 

 
Lista projektów w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,  

z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” dla których zwiększa się  poziom dofinansowania  

 

L.p Numer projektu             Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu 
Maksymalna kwota 

dofinansowania 

1.  
WND-RPWP.02.01.00-30-

014/09 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego  
Droga nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem  

i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km   
7 434 939,36 zł 

2.  
WND-RPWP.02.01.00-30-

001/10 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina  - 

budowa obwodnicy o dł. 9,3 km 
76 414 188,00 zł 

3.  
WND-RPWP.02.01.00-30-

002/10 
„Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem - 
przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km 

75 263 508,61 zł 

4. 
WND-RPWP.02.01.00-30-

001/12 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 

Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka –  

Czarnków – Oborniki 
81 214 692,08 zł 

5. 
WND-RPWP.02.01.00-30-

003/14 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185  

Piotrowo - Zielonagóra 
4 561 249,65 zł 

6. 
WND-RPWP.02.01.00-30-

005/14 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188  

Człuchów – Piła w m. Klukowo 
1 225 239,69 zł 

7. 
WND-RPWP.02.01.00-30-

004/10 
Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego 

Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących 

odcinków obwodnicy Wągrowca 
36 254 149,89 zł 

 


