
Uchwała Nr  3704/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny 

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

projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-

IZ-00-30-002/17 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 1 projekt, ujęty na listach rankingowych stanowiących  załączniki nr 1 oraz 1a. 

Wartość dofinansowania wynosi  239 087,17 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi  281 279,03 

PLN.  

 

§ 2 

Informacja o projekcie zatwierdzonym 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. 

 z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

                                                                                                 Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3704 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny 

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

projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-

IZ-00-30-002/17 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. 

Projekty w ramach przedmiotowego konkursu mogły być składane wyłącznie przez Lokalne 

Grupy Działania (LGD) lub w partnerstwie z LGD, na rzecz społeczności lokalnej i inicjatyw 

oddolnych.  

 

Realizacja konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 odbywała się  

na zasadach jedno etapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym poprzedzonego 

weryfikacją wymogów administracyjnych. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zostało złożonych  

5 wniosków o dofinansowanie. Po etapie weryfikacji wymogów administracyjnych do kolejnej części 

tj. oceny formalno-merytorycznej zostało zakwalifikowanych 5 wniosków o dofinansowanie. Ocena 

zakończyła się pozytywnym wynikiem dla jednego projektu. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 

negocjacje prowadzone były w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Negocjacje w ramach ww. 

konkursu przeprowadzono z jednym Projektodawcą, którego projekt pozytywnie przeszedł ocenę 

formalno-merytoryczną. Do dofinansowania skierowano jeden projekt. 

Wartość wybranego wniosku o dofinansowanie wynosi: 281 279,03 PLN, w tym kwota z UE 

239 087,17 PLN (EFS-85%). Pozostałą kwotę tj. 15% stanowi wkład prywatny w wysokości   

42 191,86 PLN.  

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

uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

zatwierdzenia go do dofinansowania. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 



Lp. Nazwa projektodawcy Tytuł projektu Wynik oceny Wartość projektu Dofinansowanie Status projektu

1 Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Rozbudzić potencjał dzieci w 

wieku przedszkolnym w Gminie 

Rozdrażew

107,5 281 279,03 zł 239 087,17 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3704/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2017 r.

Poddziałanie 8.1.1  Edukacja przedszkolna (LGD)

Nr. konkursu: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z 

wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania


