
 

Uchwała Nr 2746/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszonego w ramach 

projektu pozakonkursowego „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP  

w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów 

finansowych WRPO 2014+” w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla 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. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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) oraz na podstawie uchwały nr 2225/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca  

2016 r. w sprawie identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej  

za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” jako projektu pozakonkursowego w ramach 

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 projektowi  

Nr RPWP.01.05.01-30-0002/16 pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP  

w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów 

finansowych WRPO 2014+” złożonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie 

projektu wynosi 516 780 000,00 zł (pięćset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy 

złotych i zero groszy). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



   

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 2746/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszonego w ramach 

projektu pozakonkursowego „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP  

w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów 

finansowych WRPO 2014+.” w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1 „Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP” 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020. 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 17 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 2225/2016  
w sprawie identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej  

za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+” jako projektu pozakonkursowego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 17 października 2016 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym merytorycznie oceniono pozytywnie projekt Nr RPWP.01.05.01-30-0002/16  

pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie 

ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”.  

Alokacja w Poddziałaniu 1.5.1 WRPO 2014+ zgodnie z przeprowadzoną Analizą ex-ante  

w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 

wynosi maksymalnie 120 mln Euro. Po przeliczeniu według kursu Europejskiego Banku Centralnego  

z 29 września 2016 r. tj. 4,3065 PLN wartość dofinansowania projektu wynosi 516 780 000,00 zł 

(pięćset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy).  

Celem jest wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych  

i podniesienie pozycji Wielkopolskich firm w łańcuchu wartości poprzez podniesienie ich 

innowacyjności z wykorzystaniem instrumentów finansowych przewidzianych w Poddziałaniu 1.5.1 

WRPO 2014+. 

Nastąpi to poprzez realizację przez Beneficjenta operacji, której zakres określono w Strategii 

Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 opartej  

na przeprowadzonej Analizie ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych 

w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną udostępnione produkty pożyczkowe  

i poręczeniowe, których odbiorcami będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Produkty finansowe 

oferowane w ramach projektu mają stymulować podmioty gospodarcze do podejmowania inwestycji  

i innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych, a także umacniać ich pozycję rynkową. 

System wdrażania instrumentów finansowych w projekcie oparty będzie na formule funduszu 

funduszy, którego menadżerem będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i do którego Instytucja 

Zarządzająca wniesie wkład z WRPO 2014+. Następnie wkład ten będzie udostępniany poszczególnym 

pośrednikom finansowym, których zadaniem będzie bezpośrednie udzielanie wsparcia ostatecznym 

odbiorcom w formie produktów finansowych. 

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

uzasadnione. 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 


