
Uchwała Nr 3537/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny 

oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-

IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 

8.1.1 Edukacja przedszkolna 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),  oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 1 pkt.1, art. 39 

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) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), Działanie 8.1 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 

edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, zatwierdza do 

dofinansowania 3 projekty, ujęte na listach rankingowych stanowiących załączniki nr 1 oraz 1a. 

Wartość dofinansowania wynosi 466 182,25 PLN. Całkowita wartość projektów wynosi 548 449,71 

PLN.    

 

§ 2 

Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania ukaże się na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

§ 4 

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 3537/2017 

     Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                        z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny 

oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-

IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 

8.1.1 Edukacja przedszkolna 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.  

Realizacja konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 odbywała się na 

zasadach jedno etapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym poprzedzonego 

weryfikacją wymogów formalnych. W ramach przedmiotowego konkursu możliwe było tylko 

wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków 

Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno). Ponadto w ramach przewidzianej alokacji wyodrębniono 

pulę środków na projekty zintegrowane. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych 5 

wniosków o dofinansowanie. Ocena zakończyła się pozytywnym wynikiem dla 3 Projektodawców.   

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 

negocjacje prowadzone były w trakcie oceny formalno-merytorycznej z 3 podmiotami. Po 

zakończeniu procesu negocjacji do dofinansowania zostały skierowane 3 projekty, ze względu na 

nieprzekroczenie kwoty dostępnej alokacji, nie ustalono progu punktowego umożliwiającego 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr  RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16. 

Wartość wybranych wniosków o dofinansowanie wynosi 548 449,71 PLN, w tym kwota z UE 

466 182,25 PLN (EFS – 85%). Pozostała kwotę tj. 15% stanowi wkład własny 82 267,46 PLN. 

 W związku z powyższym, z uwagi na pozytywną ocenę formalno-merytoryczną wniosków 

uzasadnionym jest podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zatwierdzenia ich do dofinansowania. Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały przedstawia listę 

wszystkich ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny. Natomiast Załącznik nr 1a 

przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



Lp. Nazwa projektodawcy Tytuł projektu
Wynik 

oceny
Wartość projektu Dofinansowanie Status projektu

1 Gmina Rydzyna
Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych 

Maluchów
114,5 252 031,40 zł 214 226,69 zł

Projekt wybrany 

do dofinansowania

2 GMINA ŚWIĘCIECHOWA
„Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”
114 212 651,25 zł 180 753,56 zł

Projekt wybrany 

do dofinansowania

3 GMINA i MIASTO KRAJENKA
Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w 

gminie Krajenka
93,5 83 767,06 zł 71 202,00 zł

Projekt wybrany 

do dofinansowania

Poddziałanie 8.1.1  Edukacja przedszkolna

Nr. konkursu: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem 

projektów wybranych do dofinansowania

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3537/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.04.2017 r.

OSI Leszno - projekty zintegrowane

OSI Piła - projekty zintegrowane


