
Uchwała Nr 3123/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia 

listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych 

pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego 

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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 10 ust. 1, art. 37 ust. 1, 

art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39, art. 46 ust. 1 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. 2020 

poz. 818) 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” ze zm., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 

roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych 

pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 

RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej  

w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zm., poprzez aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie  

z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  

Zwiększenie alokacji na konkurs pozwoliło na zwiększenie dofinasowania dla 2 projektów tj. projektu 

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II” oraz 

projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej”. Ze względu na wysokość dostępnej alokacji określonej na konkurs projekty uzyskują 

dofinansowanie w niepełnej wnioskowanej wysokości. 

§ 2 

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie ocenionych z wyszczególnieniem projektów wybranych do 

dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl, portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.sako-info.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. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.sako-info.pl/


                                                  Uzasadnienie do Uchwały Nr 3123/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zatwierdzenia listy 

wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych 

pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” 

realizowanego 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. 

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

na obszarze Aglomeracji Kalsko – Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 16 marca 2015 r. ze zm., Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 powierzyła realizację części 

swoich zadań, związanych z wdrażaniem Strategii ZIT, Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko – 

Ostrowska jako Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Obszarze 

Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na podstawie zapisów art. 10 ust. 7 ww. ustawy, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym 

ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej. 

Zwiększenie alokacji w konkursie Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 do kwoty 8 626 840,00 PLN 

umożliwiło zwiększenie dofinansowania projektom, które zostały wybrane do dofinansowania  

w naborze uzyskując niższy niż wnioskowany poziom dofinansowania.  

W związku z powyższym, podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej 

uchwały jest uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Lp. Nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota całkowita
Kwota 

dofinansowania* 

Średnia 

uzyskanych 

punktów w 

wyniku oceny 

strategicznej ZIT

Status projektu

1 RPWP.03.02.04-30-0001/20 Gmina Przygodzice Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego - II. 8 297 671,55 zł 3 470 902,56 * 20 Projekt wybrany do dofinansowania

2 RPWP.03.02.04-30-0004/20 Powiat Kaliski
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej.
10 106 100,99 zł 5 154 859,02 ** 20 Projekt wybrany do dofinansowania

*Wnioskowane dofinansowanie projektu nr RPWP.03.02.04-30-0001/20 wynosi 5 551 876,49 PLN. Przyznane dofinansowanie może zostać zwiększone w przypadku zwiększenia alokacji na konkurs.

** Wnioskowane dofinasowanie projektu nr  RPWP.03.02.04-30-0004/20 wynosi 8 245 446,30 PLN. Przyznane dofinansowanie może zostać zwiększone w przypadaku zwiększenia alokacji na konkurs.        

Poddziałanie 3.2.4 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" 

Załącznik do Uchwały nr 3123/2021

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 8 stycznia 2021 r.

Konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20

Oś Priorytetowa 3 "Energia"

Działanie 3.2 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"


