
Uchwała Nr 3154/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 stycznia  2021 r. 

 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 2194/2020  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie  identyfikacji projektu 

pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jako projektu 

pozakonkursowego 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.), a także art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 

2), a także zgodnie z art.38 ust.1 pkt 2) oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 818) oraz na podstawie Uchwały Nr 573/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów  

do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) ze zm., Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego  uchwala co następuje:  
 

 

 

§ 1 

 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2194/2020 z dnia 7 maja 2020 r.  

w sprawie identyfikacji projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne  

w Wielkopolsce” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 poprzez: 

- zmianę przewidywanej kwoty dofinansowania projektu na kwotę 32 880 374,95 PLN, w tym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 31 053 687,45 PLN i ze środków Budżetu 

Państwa na kwotę 1 826 687,50 PLN 1. 

 

§ 2 

 

Zaktualizowane informacje o projekcie, o którym mowa w § 1 zostaną uwzględnione w Wykazie 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych WRPO 2014+. 

 

§ 3 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

                                                           
1 Ze względu na interwencyjny charakter projektu, a także rozwijającą się sytuację w regionie kwota może ulec 

zmianie. Wysokość kwoty uzależniona jest od dostępności środków. 



        

Uzasadnienie 

do uchwały Nr  3154/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 2194/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu 

pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jako projektu 

pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020. 

  

Zgodnie z art.38 ust.1 pkt 1) i 2) oraz ust.2 i 3 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), wybór projektów do dofinansowania może następować w trybie konkursowym 

lub pozakonkursowym. 

 

W dniu 7 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał identyfikacji projektu  

pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” jako projektu 

pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. 

 

W związku ze szczególnymi okolicznościami realizacji projektu i jego przedmiotem dotyczącym 

ograniczania, łagodzenia i zapobiegania skutkom epidemii choroby COVID-19, pojawiła się 

konieczność zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 i Budżetu Państwa . 

 

Ponadto zmianie uległa wartość całkowita projektu oraz wartość kosztów kwalifikowalnych, zakładane 

efekty projektu wyrażone wskaźnikami oraz data zakończenia projektu. 

 

Na wniosek beneficjenta, w odniesieniu do uchwały identyfikującej projekt (Nr 2194/2020 z dnia  

7 maja 2020 r.), zwiększono wartość dofinansowania projektu o kwotę 6 667 874,95 PLN, w tym 

6 297 437,45 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 370 437,50 PLN ze środków 

Budżetu Państwa. 

 

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

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

   

 


