
Uchwała Nr 3220 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł 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 1 projekt, ujęty na liście stanowiącej załącznik nr 1  

do Uchwały. Wartość dofinansowania wynosi    131 110,37   zł. Całkowita wartość projektu 

wynosi    154 247,50  zł.    

 

§ 2 

Informacja o projekcie zatwierdzonym 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 3220 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł 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 1 projekt, który pozytywnie przeszedł etap negocjacji.  

Wartość wybranego wniosku o dofinansowanie wynosi 154 247,50  zł, w tym kwota z UE:  

131 110,37 zł (EFS – 85%). Pozostałą kwotę tj. 15% stanowią krajowe środki publiczne:  

23 137,13 zł. 

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

1 wniosku uzasadnionym jest podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

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

projekt, który pozytywnie przeszedł 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.08.03.01-30-0099/20 2020-12-31 09:35:13 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Skuteczna edukacja zdalna w Zespole Szkół 

Przyrodniczych w Poznaniu dzięki 

inwestycji w doposażenie

79 154 247,50 zł 131 110,37 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

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

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3220 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.02.2021 r.


