
Uchwała Nr 2722/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 r. 

w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu  

Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, 

Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

 
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. 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 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 

2015 r. w sprawie przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dziewięciu projektom złożonym 

w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki 

regionu” po zakończeniu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej. Łączna maksymalna wartość 

dofinansowania przedmiotowych projektów wynosi 4 943 627,92 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 

trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze). Wykaz projektów objętych 

dofinansowaniem stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

W związku z przyznaniem dofinansowania projektom wskazanym w § 1. ustala się jednolitą listę wszystkich 

projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/16, która obejmuje 

projekty wybrane do dofinansowania uchwałą Nr 2059/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 maja 2016 r. oraz projekty znajdujące się w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Jednolita lista 

wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-

001/16 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 

„Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” stanowi Załącznik Nr 2  

do przedmiotowej uchwały.  

 
§ 3 

 

Informacja o projektach 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. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 2722/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2016 r. 

 

w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu  

Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, 

Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

 

 

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.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego 

w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego 

wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W myśl art. 58 ust. 2 pkt 1 przedmiotowej 

ustawy, w przypadku uwzględnienia protestu właściwa instytucja może odpowiednio skierować projekt  

do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowana w wyniku 

przeprowadzenia procedury odwoławczej.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15, projekt uzyskuje 

ocenę pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące) co stanowi 24 punkty.  

W wyniku wniesienia środków odwoławczych przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie 

w konkursie Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15, dla części złożonych wniosków o dofinansowanie została 

zmieniona punktacja przyznana podczas oceny merytorycznej. W związku z powyższym Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania dziewięciu projektom, które  

w wyniku zakończonej procedury odwoławczej uzyskały liczbę punktów umożliwiającą wybór  

do dofinansowania, a w związku z tym zostają przeniesione z listy projektów ocenionych negatywnie 

merytorycznie na listę projektów wybranych do dofinansowania. Wartość dofinansowania przyznana  

ww. projektom wynosi maksymalnie 4 943 627,92 zł.  

26 projektów, które na mocy uchwały Nr 2059/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

20 maja 2016 r. znalazło się na liście projektów ocenionych negatywnie merytorycznie, w wyniku procedury 

odwoławczej nie zmieniło statusu, lecz jedynie pozycję na ww. liście. W przypadku tych projektów liczba 

punktów uzyskanych po ponownie przeprowadzonej ocenie merytorycznej nadal jest niewystarczająca  

aby otrzymać wsparcie, gdyż nie osiągnęła wymaganej liczby 24 punktów.  

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

Wielkopolskiego. 

 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  


