
Uchwała Nr 2766/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

 
w sprawie: identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jako 

projektu pozakonkursowego 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), a także art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2), a także 

zgodnie z art.38 ust.1 pkt 2) oraz ust.2 i 3 oraz art. 48 pkt 3 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) oraz na podstawie 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+) ze zm., Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego  uchwala co następuje:  
 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się identyfikacji projektu pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” realizowanego przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

Przewidywana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego wynosi 244,8 mln PLN . 

 

§ 2 

 

Projekt, o którym mowa w § 1 zostanie wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach 

trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

 

§ 3 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

        



 

Uzasadnienie 
do uchwały Nr 2766/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

w sprawie:  identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” jako 

projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 
 
Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 1) i 2) oraz ust.2 i 3 oraz art. 48 pkt 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. 117), wybór projektów do dofinansowania może następować w 

trybie konkursowym lub pozakonkursowym. 

 

29 maja 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 Uchwałą  Nr 573/2015 przyjął dokument 

określający Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

(WRPO 2014+) zmienione następnie uchwałą nr 2223/2016 z 17 czerwca 2016 roku.  

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybu wyboru projektów 

w przypadku projektów dużych za zgłoszone uznane są projekty duże wpisane do Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską. 

Niniejszy projekt został wpisany do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 jako projekt duży i wskazany w Sekcji XII Programu (pkt.12.1 Duże projekty, których 

realizację zaplanowano w okresie programowania). 

Możliwość realizacji projektu pozakonkursowego w zakresie infrastruktury zdrowotnej wynika 

bezpośrednio z zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(Priorytet Inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych  

i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Rozwój i rehabilitacja kompleksowych ,wysokiej jakości i nteroperacyjnych systemów transportu 

kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu). 

Ponadto przedmiotowy projekt został zatwierdzony przez Komitet Sterujący ds. koordynacji, 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Dokumenty dotyczące  zgłoszonego projektu  zostały poddane analizie oraz weryfikacji spełnienia przez 

ww. projekt przesłanek identyfikacji zawartych w Zasadach wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Pozytywne wyniki weryfikacji zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Zatwierdzenie wyników identyfikacji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego kończy etap 

identyfikacji projektu. Identyfikacja skutkuje ostatecznym uznaniem projektu za projekt 

pozakonkursowy.   

 

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

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


