
 

Uchwała Nr 3861/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja  

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na 

terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie 

powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla 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. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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 660/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

23 czerwca 2015 r. w sprawie identyfikacji projektu Powiatu Wrzesińskiego pn. „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  

co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsięwzięciom z listy 

projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16, która 

stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. Maksymalna wartość dofinansowania projektów wynosi 

73 084 665,36 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć 

złotych i trzydzieści sześć groszy). 

 

§ 2 

 

Informacja o projektach wybranych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

  



   

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3861/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja  

i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na 

terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie 

powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może nastąpić  

w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to w szczególności projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 23 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 660/2015 w sprawie identyfikacji projektu Powiatu Wrzesińskiego pn. „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W ramach powyższego projektu Wnioskodawca złożył dwa wnioski o dofinansowanie –  

Nr RPWP.09.03.02-30-0005/16 pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””  

oraz Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie 

powiatu wrzesińskiego””. Zakres przedsięwzięć ujętych w obu wnioskach obejmuje zakres projektu 

wskazanego w ww. uchwale Nr 660/2015.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekty pozytywnie przeszły etap oceny formalnej i skierowane zostały na etap oceny 

merytorycznej. Projekty Nr RPWP.09.03.02-30-0005/16 pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum 

Oświatowego w celu realizacji projektu pn. “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego”” oraz Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań  

i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. “Rozwój szkolnictwa zawodowego 

na terenie powiatu wrzesińskiego”” uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ww. projekty otrzymały 

27 z 31 możliwych do uzyskania punktów, co stanowi 87,10% maksymalnej liczby punktów. Łączna 

wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 73 084 665,36 zł. 

Projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”  

jest odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę restrukturyzacji i wzmocnienia szkolnictwa zawodowego  

w Wielkopolsce (w tym szkół zawodowych i techników) oraz konieczności dostosowania umiejętności 

absolwentów do oczekiwań pracodawców. Realizacja projektu jest uzasadniona z uwagi na wzrost 

zainteresowania kształceniem zawodowym w stosunku do kształcenia ogólnego, co ma bezpośrednie 

odzwierciedlenie na rynku pracy, a także przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w jakości  

i dostępności do edukacji zawodowej w Wielkopolsce, w tym do zniwelowania luki pomiędzy podażą  

a popytem na wielkopolskim rynku pracy. W celu spełnienia aktualnych wymagań w zakresie 

kształcenia branż zawodowych niezbędna jest modernizacja istniejącego zaplecza infrastrukturalnego,  

w tym jego wyposażenie i rozbudowa. Projekt przyczyni się do powstania obiektów kształcenia 

spełniających najwyższe standardy, w których znajdą się m.in. pracownie wyposażone w sprzęt 

odpowiadający zaawansowanym technologiom stosowanym dzisiaj w przedsiębiorstwach działających 

w obszarze szeroko pojętej inżynierii przemysłowej. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie kreowane 

przez wielkopolski rynek pracy, w tym inteligentne specjalizacje – Przemysł Jutra – szczególnie 

przemysł motoryzacyjny. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni 

uzasadnione. 
Maciej Sytek 

Członek Zarządu 



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3861/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. 
 

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16  

dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+. 

 
 

 

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.09.03.02-

30-0005/16 
Powiat Wrzesiński 

Modernizacja i rozbudowa 

Centrum Oświatowego w celu 

realizacji projektu pn. "Rozwój 
szkolnictwa zawodowego na 

terenie powiatu wrzesińskiego" 

29 035 081,06 zł 27 579 821,49 zł 27 
projekt wybrany  

do dofinansowania 

2 
RPWP.09.03.02-

30-0006/16 
Powiat Wrzesiński 

Budowa i wyposażenie Centrum 
Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w 

celu realizacji projektu pn. 
"Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie powiatu 

wrzesińskiego". 

47 913 525,67 zł 45 504 843,87 zł 27 
projekt wybrany  

do dofinansowania 

 


