
 

 

Uchwała Nr 3346/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-

30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 

3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” 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 1, art. 39 ust 1-2, art. 46 ust. 1 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 176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” wraz z uchwałami 

zmieniającymi, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla 

Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 

„Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020, która stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 siedmiu projektom ocenionym 

pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, znajdującym się na liście stanowiącej Załącznik Nr 2  

do uchwały. Maksymalna wartość dofinansowania projektów wynosi 29 999 537,34 (dwadzieścia dziewięć 

milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści 

cztery grosze). 
 

§ 3 

 

Informacja o projektach wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały zostanie zamieszczona na stronie 

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

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

 

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 3346/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-

30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 

3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” 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.  

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zawiera zatwierdzoną listę projektów ocenionych  

w przedmiotowym konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu opublikowana zostanie lista projektów 

pozytywnie ocenionych stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

W myśl Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20, projekt uzyskuje ocenę 

pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał co najmniej 60% 

maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące), co stanowi 36 punktów. 

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej od oceny formalnej projekt Gminy Miejskiej 

Wągrowiec nr RPWP.03.03.01-30-0031/20, który pierwotnie uzyskał negatywną ocenę formalną, został 

skierowany do oceny merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt Gminy Miejskiej 

Wągrowiec znalazł się na 5. miejscu z listy projektów ocenionych pozytywnie  

i rekomendowanych do dofinansowania. 

Ze względu na wskazaną w Regulaminie konkursu kwotę alokacji na poziomie 30 000 000,00 zł, 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania siedmiu projektom, które 

zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu. Z uwagi na fakt, że projekty znajdujące się na pozycjach 

nr 6 i 7 z listy projektów ocenionych pozytywnie w konkursie uzyskały taką samą liczbę punktów tj. 45,5, 

koniecznym jest przyznanie im równego poziomu dofinansowania odpowiadającemu 52,99 % kosztów 

kwalifikowalnych. Wnioskodawcy wyrazili zgodę na dofinansowanie w niepełnej kwocie.   

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-

IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, 

Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



L.p Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Kwota całkowita
Maksymalna kwota 

dofinansowania

Średnia 
uzyskanych 

punktów
Status projektu

1 RPWP.03.03.01-30-0037/20 Gmina Czempiń
Budowa infrastruktury służącej rozwojowi 

mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń 
wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi

11 320 904,56 zł 9 512 931,18 zł 49
projekt wybrany                                            

do dofinansowania

2 RPWP.03.03.01-30-0009/20 Gmina Miejska w Chodzieży
Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie 

miasta Chodzieży – etap II
      9 688 987,91 zł          8 235 639,71 zł 47,5

projekt wybrany                                            
do dofinansowania

3 RPWP.03.03.01-30-0015/20 Gmina Wolsztyn
Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę 

transportu rowerowego na terenie gminy 
Wolsztyn

      1 487 125,40 zł          1 143 408,86 zł 47
projekt wybrany                                            

do dofinansowania

4 RPWP.03.03.01-30-0006/20 Gmina Opalenica
Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową 

nowego zjazdu-etap III (odcinek od ul. 3 Maja do 
ul. Wyzwolenia).

      1 379 881,16 zł          1 155 297,44 zł 46
projekt wybrany                                            

do dofinansowania

5 RPWP.03.03.01-30-0031/20 Gmina Miejska Wągrowiec

Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu 
jako alternatywny sposób komunikacji wraz z 
działaniami informacyjnymi i promocyjnymi 

dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego 
i pieszego

      8 035 746,72 zł          6 767 922,46 zł 46

projekt wybrany                                        
do dofinansowania (projekt 
przywrócony po procedurze 

odwoławczej od oceny formalnej)

6 RPWP.03.03.01-30-0003/20 Powiat Krotoszyński

Zwiększenie dostępności transportu publicznego 
dla mieszkańców gmin Krotoszyn i Rozdrażew 
poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej-etap 
Nowy Folwark–Bożacin–Brzoza w ciągu drogi 

4331P wraz z promocją zrównoważonego 
transportu w Powiecie Krotoszyńskim

      4 094 432,55 zł          2 007 076,15 zł 45,5
projekt wybrany                                            

do dofinansowania

7 RPWP.03.03.01-30-0035/20 Gmina Września

Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu 
integracji różnych środków transportu, w ramach 

działania związanego z poprawą mobilności 
miejskiej w Gminie Września

      3 046 531,74 zł          1 177 261,54 zł 45,5
projekt wybrany                                            

do dofinansowania

8 RPWP.03.03.01-30-0016/20 Gmina Śmigiel
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy 

Śmigiel
      2 925 037,75 zł          1 825 860,64 zł 44

projekt niewybrany do 
dofinansowania

9 RPWP.03.03.01-30-0030/20 Powiat Rawicki

Budowa infrastruktury rowerowej jako 
alternatywny sposób komunikacji w ramach 

realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 
obszarze powiatu rawickiego - ETAP II

      3 226 585,34 zł          2 491 750,51 zł 44
projekt niewybrany do 

dofinansowania

10 RPWP.03.03.01-30-0023/20 Powiat Średzki
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki - Pławce
      3 393 012,90 zł          2 884 060,95 zł 43,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

11 RPWP.03.03.01-30-0026/20 Miasto i Gmina Pleszew Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie       3 511 104,93 zł          2 579 925,02 zł 43,5
projekt niewybrany do 

dofinansowania

12 RPWP.03.03.01-30-0021/20 Gmina Krzemieniewo
Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo - Nowy 

Belęcin
      1 621 519,83 zł          1 378 291,85 zł 41,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

13 RPWP.03.03.01-30-0018/20 Powiat Koniński
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a 
Mielnicą Dużą

      3 797 239,73 zł          2 892 712,55 zł 41
projekt niewybrany do 

dofinansowania

14 RPWP.03.03.01-30-0028/20 Gmina Rychwał
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 

krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn
         865 596,92 zł             689 056,13 zł 40,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

15 RPWP.03.03.01-30-0033/20 Gmina Kuślin
Budowa trasy rowerowej Wąsowo-Trzcianka na 

obszarze gminy Kuślin
      6 015 939,63 zł          5 064 410,18 zł 40,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

16 RPWP.03.03.01-30-0004/20 Gmina Środa Wielkopolska
Rozbudowa sieci ścieżek pieszo - rowerowych w 

mieście i gminie Środa Wielkopolska
      2 220 340,12 zł          1 837 013,14 zł 40

projekt niewybrany do 
dofinansowania

17 RPWP.03.03.01-30-0019/20 Gmina Bralin
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w 

Chojęcinie, gmina Bralin”.
      1 344 848,10 zł             917 350,02 zł 40

projekt niewybrany do 
dofinansowania

18 RPWP.03.03.01-30-0012/20 Miasto i Gmina Gołańcz
Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po 

dawnej linii kolejowej)
      3 214 669,21 zł          2 654 911,25 zł 39,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

19 RPWP.03.03.01-30-0034/20 Gmina Wilczyn
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – 

Góry, Część II i III
      4 023 570,46 zł          3 420 034,88 zł 38,5

projekt niewybrany do 
dofinansowania

20 RPWP.03.03.01-30-0007/20 Gmina Drawsko

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na 
odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 

1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – 
przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej"

      1 916 424,82 zł          1 628 961,08 zł 37,5
projekt niewybrany do 

dofinansowania

21 RPWP.03.03.01-30-0022/20 Gmina Gostyń
Budowa ciągu pieszo – rowerowego z Gostynia 

do Kunowa - etap II
      1 070 624,86 zł             910 031,13 zł 37

projekt niewybrany do 
dofinansowania

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 3346/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20
w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych  w tym mobilność miejska”,

Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” WRPO na lata 2014-2020

Projekty wybrane do dofinansowania

Projekty nierekomendowane do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie


