
Uchwała nr 3709 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 

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 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1-2, art. 40 

ust. 1-2 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” wraz z uchwałą zmieniającą oraz na podstawie uchwały nr 479/2015 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

WRPO 2014+ wraz z uchwałami zmieniającymi, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

§ 1 

Ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1 „Wytwarzanie  

i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii  

z odnawialnych źródeł energii” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Szacunkowa kwota alokacji wynosi 90 000 000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów 

złotych). 

 

§ 2 

 

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Ogłoszenie o konkursie ukaże się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 30 maja 2017 r. Informacja o konkursie zostanie 

zamieszczona również w dzienniku o zasięgu regionalnym. Nabór wniosków będzie prowadzony  

w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

  



Uzasadnienie  

do Uchwały nr 3709 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 maja 2017 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 

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.  

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy 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 wraz z uchwałą 

zmieniającą oraz na podstawie uchwały nr 479/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ 

wraz z uchwałami zmieniającymi projekty, które otrzymają dofinansowanie wyłonione zostaną  

w drodze konkursu. Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 cytowanej ustawy, Instytucja Zarządzająca 

ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz portalu, a w ogłoszeniu określa m.in. przedmiot 

konkursu oraz kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.  

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

Nr  RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł 

odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 

realizowanego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

konkurs nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” 

Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny 

System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego   na 

lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 

5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru 

Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu 

dokumentacji do Urz ędu. 

Konkurs ma charakter zamkni ęty. 

Wnioski o dofinansowanie projektów mo żna składa ć poprzez LSI 2014+  
od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 31.08.2017 r. d o godziny 15.30 

Termin rozstrzygni ęcia konkursu – luty 2018 r.  

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi: 

90 000 000,00 PLN i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie  

w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 

2017 rok. Wskazana kwota mo że ulec zmianie.  
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Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Program u Operacyjnego na lata 2014-

2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 479/2015 ZWW 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 

10 września 2015 r., 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r.,  

12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r.,  

20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 

2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r.,19 października 2016 r., 18 listopada 

2016 r., 20 stycznia 2017 r., 16 lutego 2017 r., 24 lutego 2017 r. oraz 26 maja 2017 r.: 

1) jst i ich związki, 

2) jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, 

3) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe, 

4) przedsiębiorcy, 

5) spółdzielnie mieszkaniowe, 

6) organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

7) szkoły wyższe, 

8) spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), 

9) podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, 

10) uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, 

11) podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE. 

 

Dofinansowanie w ramach konkursu mogą otrzymać następujące typy projektów: 

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe 

2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth. 

3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth. 
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4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe. 

5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth. 

6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe. 

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 

w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;  

- dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków 

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących  

w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego. 

 


