
Uchwała nr 3170/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 roku 

 

 

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

(Numer RPWP.01.05.01-30-0002/16-00) z dnia 20 października 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 Funduszu Funduszy (Numer RPWP.01.05.01-30-0002/16-00) z dnia 20 października 

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 3170/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 roku 

 

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

(Numer RPWP.01.05.01-30-0002/16-00) z dnia 20 października 2016 roku zawartej pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą kraju spowodowaną epidemią COVID-19 zmieniły się 

uwarunkowania rynkowe realizacji Projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem 

instrumentów finansowych WRPO 2014+” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, 

Działanie 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.1 „Instrumenty 

finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP”. Wobec powyższego, dokonano szeregu modyfikacji 

produktów finansowych w celu ograniczenia negatywnych skutków epidemii dla przedsiębiorstw 

sektora MŚP w Wielkopolsce. Zmiany objęły m.in. wprowadzenie możliwości czasowego odroczenia 

spłat udzielonych pożyczek czy obniżenia obowiązujących w ich ramach stóp procentowych. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku oraz wobec zgłaszanych przez Beneficjenta potrzeb, 

zasadnym jest przedłużenie terminu obowiązywania aktualnej oferty produktowej oraz warunków 

finansowania dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami epidemii, a także 

MŚP realizujących przedsięwzięcia przyczyniające się do przeciwdziałania COVID-19. Powyższe 

pociąga za sobą konieczność modyfikacji zapisów Strategii Inwestycyjnej Wdrażania Projektu, 

stanowiącej załącznik do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy.  

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 Funduszu Funduszy, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 


