
Uchwała Nr 3118  / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6079/2018 z dnia  

8 listopada 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie 

przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego  

Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 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 2020 r., poz. 1668 ze zm.) 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 2020 r., poz. 818), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr  6079/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną 

oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 

7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 

(zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2093/2020 z dnia  

9 kwietnia 2020 r.), w ten sposób, że zwiększa się kwoty dofinansowania oraz wartości projektu 

Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. Upowszechnienie technologicznie wspomaganej 

diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie 

wielkopolskim (przyjętych uchwałą ZWW nr 2093/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.) z obecnej 

wysokości 19 256 886,99 zł na 19 563 786,99 zł (dofinansowanie) oraz z wysokości 20 266 677,00 zł 

na 20 596 677,00 zł (wartość projektu). Załącznik nr 1 zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak  

w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Zaktualizowana uchwała 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 3118 / 2021 

     Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6079/2018 z dnia  

8 listopada 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie 

przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego  

Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – 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.  

Mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizować będzie działania związane z zapobieganiem  

i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. W związku z powyższym, niezbędne jest sfinansowanie 

wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do zabezpieczenia personelu  

i pacjentów szpitala przed negatywnymi skutkami epidemii. Łączne koszty realizacji działań 

związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 wyniosą 1 309 000,00 zł. 

 

W związku z koniecznością możliwie jak najszybszego podjęcia powyższych działań, IZ umożliwia  

w uzgodnieniu z Beneficjentem - Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. 

Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dofinansowanie 

działań związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Mając na uwadze 

powyższe konieczne jest zwiększenie wartości projektu do kwoty 20 596 677,00 zł.  

 

W związku z powyższym podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej 

Uchwały jest uzasadnione.  

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



Lp Numer wniosku Nazwa projektodawcy Tytuł projektu Wynik oceny Wartość projektu
Maksymalne 

dofinansowanie
Status projektu

1 RPWP.07.02.02-30-0001/18

Ortopedyczno - Rehabilitacyjny 

Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi 

Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Upowszechnienie technologicznie 

wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i 

rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z 

MPD w województwie wielkopolskim

91 20 596 677,00 zł 19 563 786,99 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Nr. konkursu: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3118 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r.


