
Uchwała Nr 3303 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach 

naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej 

osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi  

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

art. 38 ust. 2-3,  art. 48 ust. 1-6 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) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020), Działanie 6.4 

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 

dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  

z powodu opieki nad małymi dziećmi: 

-  zatwierdza do dofinansowania 1 projekt ujęty na liście rankingowej stanowiącej załącznik nr 1. 

Wartość dofinansowania wynosi 557 485,29 zł. Całkowita wartość projektu wynosi  

655 865,05 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/
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      Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 3303 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach 

naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej 

osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi  

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. 

 

W oparciu o art. 38 ust. 2 przedmiotowej ustawy, tryb pozakonkursowy może być zastosowany  

do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą  być 

jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, 

dlatego też zgodnie z art. 48 ust. 1 – 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jako pozakonkursowy może zostać 

zgłoszony jedynie wniosek o dofinansowanie projektu wcześniej zdefiniowany w Szczegółowym 

Opisie Osi Priorytetowych oraz złożony na wezwanie Instytucji Zarządzającej.   

 

W wyniku pozytywnej weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz negocjacji, 

rekomendowano do zatwierdzenia 1 wniosek złożony przez Gminę Powidz. Wartość wybranego 

wniosku o dofinansowanie  wynosi  655 865,05 zł, w tym kwota z UE: 557 485,29  zł (EFS – 85%). 

Pozostałą kwotę, tj. 15% stanowią krajowe środki publiczne i wkład prywatny: 98 379,76 zł. 

 

W związku z powyższym, z uwagi na pozytywną weryfikację warunków formalnych, ocenę 

merytoryczną oraz negocjacje ww. wniosku uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych  

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 


