
Uchwała Nr 2997/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych  

do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” 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 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 

 

Zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16  

dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która stanowi Załącznik Nr 1  

do uchwały. 

 

§ 2 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dziewięciu projektom   

z listy, o której mowa w § 1 o łącznej maksymalnej wartości dofinansowania 21 851 159,51 zł (dwadzieścia jeden milionów 

osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) wyłonionym w konkursie Nr 

RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski”. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.  

 
§ 3 

 

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz 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. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 2997/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych  

do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału 

innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” 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.  

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zatwierdzoną listę projektów ocenionych  

w przedmiotowym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie lista projektów wybranych do 

dofinansowania stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Kolejność na liście ustalono zgodnie z punktacją 

przyznaną przez Komisję Oceny Projektów. 

W myśl Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16, projekt uzyskuje ocenę pozytywną jeżeli spełnił 

wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (za kryteria 

merytoryczne wartościujące), co stanowi 26 punktów. Komisja Oceny Projektów oceniła pozytywnie dziesięć projektów, 

jednak w związku z wycofaniem wniosku  

o dofinansowanie przez jednego z Wnioskodawców, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował  

o przyznaniu dofinansowania wszystkim pozostałym, tj. dziewięciu projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach 

konkursu i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów przyznaną przez Komisję Oceny Projektów. Przyznanie 

dofinansowania rzeczonym projektom jest możliwe ze względu na wskazaną  

w Regulaminie konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 kwotę alokacji na poziomie 30 000 000,00 zł. Łączna 

maksymalna kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi 21 851 159,51 zł.  

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

zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 

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

 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 2997/2016 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. 

 

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 dla Działania 1.2 

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” WRPO na lata 2014-2020 

 

Lp.  Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota całkowita 

Maksymalna 

kwota 

dofinansowania 

Średnia 

uzyskanych 

punktów 

Status projektu 

Projekty ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania 

1 
RPWP.01.02.00-

30-0021/16 
Biofarm sp. z o.o. 

Wdrożenie innowacyjnych 

metod oceny uwalniania 

i absorpcji leków  

w przewodzie pokarmowym 

 

6 187 523,00 zł 

 

 

2 019 255,19 zł 

 

42 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

2 
RPWP.01.02.00-

30-0069/16 
SOLARIS BUS & COACH 

SPÓŁKA AKCYJNA 

Opracowanie koncepcji 

innowacyjnych rozwiązań 
technicznych dla nowego 

typoszeregu autobusów LLE 

 

10 752 313,65 zł 

 

 

6 262 084,39 zł 

 

37 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

3 
RPWP.01.02.00-

30-0159/16 

Meble Vox Spółka  

z ograniczona 
odpowiedzialnością spółka 

komandytowa 

Podniesienie innowacyjności 

branży meblarskiej poprzez 

stworzenie platformy 
badawczej wysokiej imersji 

cyfrowej z wizualizacją 

przestrzeni 3D 

 

4 342 807,50 zł 

 

 

2 363 822,50 zł 

 

37 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

4 
RPWP.01.02.00-

30-0014/16 

MACIEJ SZYMAŃSKI 
OŚRODEK 

BADAWCZOROZWOJOW

Y 
STER 

Prace B+R w zakresie 
opracowania systemu 

ultralekkich siedzeń 

przeznaczonych do zabudowy 
w pojazdach szynowych, z 

uwzględnieniem poprawy 

komfortu jazdy oraz nowo 
wprowadzanych przepisów 

Unii Europejskiej  
w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa pasażerów 

 

4 788 176,07 zł 

 

 

2 784 014,34 zł 

 

36 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

5 
RPWP.01.02.00-

30-0022/16 

Szynaka - Meble Spółka  

z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Zakup infrastruktury 

badawczej na potrzeby 

rozwoju innowacyjnych 
produktów w Szynaka Meble 

– Wolsztyńska Fabryka Mebli. 

 

4 907 700,00 zł 

 

 

997 500,00 zł 

 

36 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

6 
RPWP.01.02.00-

30-0140/16 

UTAL Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Opracowanie dedykowanego 

znacznika pasywnego RFID 

możliwego do zintegrowania z 
odblaskową aluminiową 

tablicą rejestracyjną oraz 

opracowanie technologii  
i urządzenia do jego 

implementacji. 

 

2 448 950,00 zł 

 

 

1 343 810,00 zł 

 

35 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

7 
RPWP.01.02.00-

30-0027/16 
Impexmetal S.A. 

Opracowanie technologii 

produkcji kształtowników 
otwartych i zamkniętych ze 

stopu Aluminium ECO-AlSi 

pochodzącego w całości z 
recyklingu aluminiowych 

części samochodowych 

 

8 705 137,19 zł 

 

 

2 890 776,31 zł 

 

34 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 



8 
RPWP.01.02.00-

30-0003/16 
Wilka Polska Sp. z o.o. 

Utworzenie centrum 
badawczo-rozwojowego oraz 

prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych na rzecz 
tworzenia innowacyjnych 

produktów w 

przedsiębiorstwie Wilka 
Polska Sp. z o.o. 

 

3 365 918,30 zł 

 

 

696 335,37 zł 

 

30 

projekt 

wybrany do 

dofinansowania 

9 
RPWP.01.02.00-

30-0068/16 
Talex Spółka Akcyjna 

Opracowanie podstaw 
teoretycznych i prototypu 

hybrydowego systemu 

decyzyjno-ratingowego. 

 

5 075 318,59 zł 

 

 

2 493 561,41 zł 

 

28 

projekt 

wybrany do 
dofinansowania 

 


