
Uchwała Nr 2768/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

 
w sprawie: identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Rewitalizacja miast, terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów 

finansowych WRPO 2014+” 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 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+), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego  uchwala co następuje:  
 

 

§ 1 

 

Dokonuje się identyfikacji projektu pn. „Rewitalizacja miast, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” 

realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako projektu pozakonkursowego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

Przewidywana kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  wynosi 26 000 000,00  EUR (tj. 111 969 000, 00 mln zł wg kursu EBC z dnia 29 

września 2016 r. wynoszącego 4,3065). 

 

§ 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 2768/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

 

w sprawie: identyfikacji projektu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Rewitalizacja miast, terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów 

finansowych WRPO 2014+” 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 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), 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+).  

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na 

ocenie ex-ante, która obejmuje m.in. wykazanie występowania zawodności mechanizmów rynkowych 

lub nieoptymalnego poziomu inwestycji, a także analizę opcji wdrożeniowych dla instrumentów 

finansowych. 

„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” („Analiza Ex-ante”), 

identyfikuje potrzebę zastosowania instrumentów finansowych w ramach interwencji Wielkopolskiego 

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

Stosownie do zapisów art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Bank 

Gospodarstwa Krajowego może być podmiotem, któremu Instytucja Zarządzająca powierzy wdrożenie 

instrumentów finansowych. 

Mając na względzie rekomendacje ww. Analizy Ex-ante, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznał 

za zasadne podjęcie działań zmierzających do powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego 

wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014-2020. W tym celu w pierwszej kolejności 

na mocy Uchwały Nr 1762/2016 z dnia 17 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

wyraził zgodę na podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego  

a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie współpracy we wdrażaniu instrumentów finansowych 

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

List intencyjny w sprawie współpracy we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został podpisany w dniu  

22 marca 2016 roku.  

W dniu 17 października 2016r. Bank Gospodarstwa Krajowego zgłosił do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego projekt „Rewitalizacja miast, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych 

Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” jako propozycję projektu 

pozakonkursowego. W zgłoszeniu Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił propozycję wdrożenia 

instrumentów finansowych w Wielkopolsce, w celu zapewnienia zwrotnego finansowania 

przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji obszarów miast, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych Wielkopolski.  

 



 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może uznawać za pozakonkursowe projekty, które służą 

realizacji celów publicznych, na podstawie zawartych w ustawach regulacji wskazujących 

odpowiedzialność danego organu lub podmiotu za realizację określonych zadań publicznych, które 

mogą być realizowane w formie projektu dofinansowanego z funduszy europejskich; wskazane  

w dokumentach strategicznych odpowiadających zakresowi danego programu operacyjnego,  

np. w strategiach rozwoju, strategiach ZIT i dokumentach, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 

ogólnego, dokumentach implementacyjnych do strategii, programach wieloletnich w rozumieniu  

art. 136 ustawy o finansach publicznych lub dokumentach wynikających z warunkowości ex-ante. 

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. 

Potwierdzeniem słuszności postępowania IZ WRPO 2014+ są rekomendacje Ministerstwa Rozwoju 

wyrażone w piśmie Wicepremiera Rady Ministrów Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego 

(nr DRP.II.882.11.16.ML z dnia 19 kwietnia 2016 roku) dla Banku Gospodarstwa Krajowego - 

podmiotu stanowiącego gwarancję prawidłowego i efektywnego wdrażania instrumentów finansowych 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Ministerstwo Rozwoju wskazuje w ww. piśmie na możliwość powierzenia zadań wdrożeniowych  

w zakresie instrumentów finansowych Bankowi Gospodarstwa Krajowego, jako instytucji finansowej  

z siedzibą w państwie członkowskim, które dąży do osiągnięcia celów interesu publicznego i pozostaje 

pod nadzorem instytucji publicznej, w trybie wyboru bezpośredniego . Ministerstwo Rozwoju wskazuje 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot stanowiący gwarancję prawidłowego i efektywnego 

wdrażania instrumentów finansowych. 

Pozytywne wyniki weryfikacji projektu, potwierdzone rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju 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 

 

 


