
Uchwała Nr 2223/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) 

 

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), a także art. 2, pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z 

art. 9 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 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 

1. Zmienia się uchwałę nr 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 

2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) poprzez zmianę załącznika nr 

1 do tej uchwały, tj. Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). 

2. W załączniku nr 1 do uchwały nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku w części I Zgłoszenie 

projektu dodaje się punkt 4 o brzmieniu „Za zgłoszone uznaje się projekty zgodne  

z Analizą ex-ante w sprawie instrumentów finansowych, na podstawie art 37 

Rozporządzenia (UE)1303/2013”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2223/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku 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, wybór projektów do dofinansowania może następować 

w trybie konkursowym lub pozakonkursowym. 

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-

2020 sporządziła dokument określający Zasady wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+), m.in. na 

podstawie zapisów Umowy Partnerstwa oraz Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020.  

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015 

roku w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 właściwa instytucja może uznać 

za projekty zgłoszone, projekty zgodne z Analizą ex-ante w sprawie instrumentów 

finansowych, na podstawie art 37 Rozporządzenia (UE)1303/2013. Instytucja Zarządzająca 

WRPO 2014+ uznała zatem za zasadne uzupełnienie zapisów Zasad wprowadzania projektów 

do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 o tę możliwość. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest podjęcie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwały w sprawie zmiany Zasad wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).  

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


