
Uchwała Nr 3188 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów, które pozytywnie przeszły ocenę 

merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 

ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny  w zakresie epidemii COVID-19  

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.),  art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1, pkt 1 i 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) oraz  

art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych  w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 694 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020), Działanie 8.3 
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny   

w zakresie epidemii COVID-19: 

 zatwierdza do dofinansowania 6 projektów, ujętych na liście stanowiącej załącznik nr 1  

do Uchwały. Wartość dofinansowania wynosi 1 901 231,12 zł. Całkowita wartość projektów 

wynosi 2 236 742,50 zł.    

 

§ 2 

Informacja o projektach zatwierdzonych do dofinansowania 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 3188 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów, które pozytywnie przeszły ocenę 

merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 

ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny  w zakresie epidemii COVID-19  

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 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych  w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 694), Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w dniu 2 listopada  

2020 r. ogłosił nabór projektów na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem negatywnych 

skutków epidemii COVID-19, mające na celu wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe  

w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której 

wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii.  

 

Zgodnie z art. 10 ustawy, wybór do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie 

wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 przeprowadzony został w trybie nadzwyczajnym. 

Realizacja konkursu w trybie nadzwyczajnym nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 odbywa się  

na zasadach dwuetapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym poprzedzonego 

weryfikacją warunków formalnych. Pierwszym etapem jest ocena merytoryczna, a kolejnym 

negocjacje. Zgodnie z Regulaminem konkursu nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły  

do dnia 31 grudnia 2020 r. bądź do wyczerpania alokacji przeznaczonej na nabór.  

Do dofinansowania skierowano 6 projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji.  

Wartość wybranych wniosków o dofinansowanie wynosi 2 236 742,50 zł, w tym kwota z UE:  

1 901 231,12 zł (EFS – 85%). Pozostałą kwotę tj. 15% stanowią krajowe środki publiczne:  

335 511,38 zł.  

W związku z powyższym, z uwagi na pozytywną ocenę merytoryczną oraz negocjacje  

6 wniosków uzasadnionym jest podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie zatwierdzenia ich do dofinansowania. Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały przedstawia 

listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



Lp Numer wniosku
Data i godzina złożonia 

wniosku w systemie LSI
Nazwa projektodawcy Tytuł projektu Wynik oceny Wartość projektu

Maksymalne 

dofinansowanie
Status projektu

1 RPWP.08.03.01-30-0088/20 2020-12-14 14:28:19 Powiat Rawicki
 Niebanalnie-Zdalnie - realizacja zajęć w 

okresie pandemii
81 70 270,00 zł 59 729,50 zł

Projekt wybrany do 

dofinansowania

2 RPWP.08.03.01-30-0086/20 2020-12-15 15:24:42 Powiat Złotowski

Rozwój edukacji zdalnej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Złotowie.

87 340 050,00 zł 289 042,50 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

3 RPWP.08.03.01-30-0087/20 2020-12-15 15:29:06 Powiat Złotowski

Rozwój edukacji zdalnej w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 

Złotowie.

87 419 625,00 zł 356 681,25 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

4 RPWP.08.03.01-30-0090/20 2020-12-16 11:55:48 Miasto Leszno

Zdalnie też realnie !!! Program doposażenia 

szkół zawodowych w Lesznie w sprzęt do 

zdalnego nauczania.

85 379 900,00 zł 322 915,00 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

5 RPWP.08.03.01-30-0095/20 2020-12-28 15:40:56 Powiat Wolsztyński

Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole 

Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita 

Cegielskiego w Powodowie

91 536 821,25 zł 456 298,06 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

6 RPWP.08.03.01-30-0096/20 2020-12-28 15:43:26 Powiat Wolsztyński
Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole 

Szkół Zawodowych w Wolsztynie
95 490 076,25 zł 416 564,81 zł

Projekt wybrany do 

dofinansowania

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3188 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.01.2021 r.

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny 

w zakresie epidemii COVID-19

Nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20

Wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji ocenionych projektów


