
 

Uchwała Nr 3258/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 2174/2020 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 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 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2,  art. 37 ust. 1, art. 38 

ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr 2721/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2101/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

9 kwietnia 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – 

etap II” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2174/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.   

w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19  

w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie 

Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poprzez zmianę wysokości 

dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 

maksymalnie 12 200 565,94 zł (dwanaście milionów dwieście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 

i dziewięćdziesiąt cztery grosze).   

§ 2 

 

Informacja o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3258/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 2174/2020 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego 

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje  

w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może 

nastąpić w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to wyłącznie projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych.  

Na podstawie art. 48 ust. 5 rzeczonej ustawy właściwa instytucja wybiera do dofinansowania 

projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów. 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  

nr 2174/2020 o wyborze do dofinansowania projektu Nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn. „Inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” złożonego przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Wysokość wsparcia wyniosła maksymalnie 9 998 999,99 zł.  

24 września 2020 r. na mocy uchwały nr 2721/2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zdecydował o zmianie uchwały nr 2101/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

9 kwietnia 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb 

walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” jako projektu 

pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020. Projekt dotyczy ograniczania, łagodzenia i zapobiegania skutkom epidemii wirusa  

SARS-CoV-2, a jego interwencyjny charakter umożliwia wprowadzanie zmian w projekcie 

wynikających z bieżącej sytuacji i zapotrzebowania placówek leczniczych realizujących projekt. 

Aktualizacja zakresu rzeczowego i finansowego, uwzględniająca zalecenia Konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa wielkopolskiego, spowodowała zmiany wartości 

kosztów kwalifikowalnych projektu i wysokości dofinansowania.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zwiększeniu wysokości wsparcia  

dla projektu Nr RPWP.09.01.01-30-0002/20 pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz 

zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie 

wielkopolskim – etap II” maksymalnie do kwoty 12 200 565,94 zł. 

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

uzasadnione. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 


