
 

Uchwała Nr 3538/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej 

procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 

dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne 

– projekty konkursowe, 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, 

art. 53 ust.1, art. 56 ust. 1 i ust. 2 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 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe  

zatwierdza do dofinansowania 1 projekt, ujęty na liście rankingowej stanowiącej załącznik nr 1 oraz 1b.  

Wartość dofinansowania wynosi 48 307,20  PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 50 867,20 PLN. 

 

§ 2 

Informacja o projekcie zatwierdzonym do dofinansowania, który pozytywnie przeszedł procedurę 

odwoławczą w ramach ww. konkursu  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 3538/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej 

procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 

dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne 

– projekty konkursowe, 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. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy, Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny 

projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku  

w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.  Protesty wniesiono do Departamentu Polityki 

Regionalnej UMWW w Poznaniu, do dnia 17.03.2017 r. trzy protesty zostały uznane za zasadne. Po 

dokonaniu ponownej oceny formalno-merytorycznej jeden wniosek został oceniony pozytywnie.  

Wartość wniosku o dofinansowanie wynosi: 50 867,20 PLN, w tym kwota z UE  43 237,12 PLN 

(EFS-85%). Pozostałą kwotę, tj. 15% stanowi budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 7 630,08 PLN. 

Z uwagi na pozytywną procedurę odwoławczą oraz pozytywną ocenę formalno - merytoryczną  

1 wniosku, uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie zatwierdzenia projektu  do dofinansowania.  

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 



Lp. Nazwa projektodawcy Tytuł projektu
Wynik 

oceny
Wartość projektu Dofinansowanie Status projektu

Poddziałanie 8.1.2  Kształcenie ogólne – tryb konkursowy

Nr. konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16

Projeky, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą

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

projektów wybranych do dofinansowania - projekty niezintegrowane

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3538/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.04.2017 r.

Brak wniosków wybranych do dofinansowania



Lp. Nazwa projektodawcy Tytuł projektu
Wynik 

oceny
Wartość projektu Dofinansowanie Status projektu

1 Gmina Gniezno

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 

doposażenie szkoły na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie w 

Gminie Gniezno

97 50 867,20 zł 48 307,20 zł

Projekt wybrany 

do 

dofinansowania

Poddziałanie 8.1.2  Kształcenie ogólne – tryb konkursowy

Nr. konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16

Projekt, który pozytywnie przeszedł procedurę odwoławczą

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

projektów wybranych do dofinansowania - projekty zintegrowane

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr 3538/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.04.2017 r.


