
Uchwała nr 3125/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu 

Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00) z dnia 28 listopada 2016 roku zawartej 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 4a w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

pkt 3 i 11 oraz art. 52a 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 2020 r., poz. 

818, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy  

o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00) z dnia 28 

listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały nr 3125/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu 

Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00) z dnia 28 listopada 2016 roku zawartej 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Jednym z kluczowych wyzwań w ramach Umowy o finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer 

RPWP.03.02.02-30-0001/16-00) pozostaje pełne wykorzystanie kwoty Dofinansowania Projektu. 

Zamierzona przez Strony zmiana zapisów usprawni rozliczanie realizowanego przez Beneficjenta 

Projektu, a nadto umożliwi uruchamianie w ramach danej Inwestycji Końcowej środków 

pochodzących z dwóch źródeł, tj. Pierwotnych Zasobów Instrumentu Finansowego i Zwrotów  

z Operacji.  

Z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wynika kompetencja 

Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  

do zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentem, a z art. 52a tejże ustawy – do ich zmiany.  

Tym samym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy  

o Finansowanie Instrumentu Finansowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 


