
 
Uchwała Nr 2218/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17.06.2016 r. 

w sprawie unieważnienia naboru wniosków oraz regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-

00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 

działania prozdrowotne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 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  oraz art. 41 ust. 

1 i ust. 3 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 

Unieważnia się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszony uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Nr 2031/2016 z dnia 20.05.2016 r. oraz Regulamin konkursu 

Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

Nr 2030/2016 z dnia 20.05.2016 r. dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 

poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników 

poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020  

§ 2 

Informację o unieważnieniu naboru oraz regulaminu konkursu, o których mowa w § 1, stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Informację o unieważnieniu naboru oraz regulaminu konkursu, o których mowa w § 1, zostanie 

umieszczona na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 
 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 2218/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17.06.2016 r. 

 

w sprawie unieważnienia naboru wniosków oraz regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-

00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 

działania prozdrowotne realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Następnie zgodnie z art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy Instytucja Zarządzająca 

przeprowadza konkurs na podstawie określonego przez siebie regulaminu. 

Ze względu na konieczność korekty i dostosowania zapisów Programu psychiatrycznego 

terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją pacjentów do obecnych wymogów 

Regionalnego Programu Zdrowotnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 

Rozwoju oraz przesłania do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił unieważnić nabór wniosków oraz Regulamin 

konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16.  

Dostosowanie ww. Programu do obecnych zmian i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia 

przyczyni się do lepszego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez 

złożenie przez potencjalnych Beneficjentów wniosków o dofinansowanie odpowiadających wymogom 

zmodyfikowanego Programu. 

Podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 

 



 
 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2218/2016 z dnia 

17.06.2016 r.  

 

Informacja na stronę internetową WRPO 2014+/Portal Funduszy Europejskich 

 

Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 

unieważnia nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

oraz regulamin konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie 

aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne ogłoszony 23.05.2016 r. 

 

Jednocześnie informuję, że nabór dla Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej 

pracowników poprzez działania prozdrowotne zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Nowy 

termin naboru zostanie wskazany w zaktualizowanym Harmonogramie naboru wniosków   

o dofinansowanie w trybie konkursowym  dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+ na 2016 rok. 

 

 


