
 

Uchwała Nr 3862 / 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru im. Aleksandra Fredry zgłoszonego  

w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem 

Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” w ramach Działania 4.4 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 

4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się 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 1521/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

14 stycznia 2016 r. w sprawie identyfikacji projektów zgłoszonych w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jako projektów pozakonkursowych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 1703/2016 z dnia 2 marca  

2016 r., uchwałą nr 1918/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., oraz uchwałą nr 3109/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.,  

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 projektowi  

Nr RPWP.04.04.01-30-0087/16 pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem 

Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” złożonemu przez Teatr  

im. Aleksandra Fredry. Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 2 400 000,00 zł (dwa miliony 

czterysta tysięcy złotych). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym 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 3862/ 2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru im. Aleksandra Fredry zgłoszonego  

w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem 

Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu” w ramach Działania 4.4 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 

4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się 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 ustawy 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. 14 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

Nr 1521/2016 w sprawie identyfikacji projektów zgłoszonych w ramach Działania 4.4 Zachowanie, 

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje  

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jako projektów pozakonkursowych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z projektów, który 

został umieszczony w rzeczonym Wykazie jest projekt Teatru im. Aleksandra Fredry 

pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry  

w strategiczny ośrodek kulturalny regionu”. 

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

projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 

wymaganą liczbę punktów.  

Projekt pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i skierowany został na etap oceny 

merytorycznej. 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie zespołu oceniającego Komisji Oceny 

Projektów, na którym merytorycznie oceniono pozytywnie projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0087/16  

pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry  

w strategiczny ośrodek kulturalny regionu”. Projekt uzyskał 28 z 45 możliwych do uzyskania punktów, 

co stanowi 62,22% maksymalnej liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 

maksymalnie 2 400 000,00 zł.  

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rewitalizacja budynku Teatru  

im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz zakup wyposażenia 

służącego realizacji działań kulturalnych i artystycznych. Modernizacja pozwoli kontynuować 

działalność artystyczną i poszerzyć jej zakres o działalność artystyczno-edukacyjną, w tym bezpłatne 

wydarzenia kulturalne, których forma i przekaz dostosowane będą do szerokiego kręgu odbiorców,  

w tym dzieci i młodzieży oraz turystów. W wyniku realizacji projektu powstanie strategiczny ośrodek 

kultury o znaczeniu regionalnym, przystosowany do zaspakajania potrzeb kulturalnych, społecznych  

i estetycznych lokalnej społeczności oraz turystów.  

Tym samym, projekt przyczyni się do realizacji szczegółowego celu Działania 4.4 

„Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którym jest zwiększenie atrakcyjności 

obiektów kultury regionu. 

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

uzasadnione. 
Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 

  


