
 

Uchwała Nr 3347/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 oraz zmiany 

uchwały Nr 3186/2021 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu  

Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, 

Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, 

będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika  

ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” 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. 18  

ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 ust 1 i 2, art. 46 ust. 1 i 2 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 

W związku z dostępnością środków z budżetu państwa i możliwością zwiększenia intensywności 

wsparcia dla projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-

002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1„Wzmocnienie 

regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów 

Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na przedmiotowy konkurs 

wskazanej w § 2 uchwały Nr 3186/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia   

2021 r., określając alokację dla konkursu na poziomie maksymalnie 18 705 411,86 zł. 

 

§ 2 

Z uwagi na zmianę wskazaną w § 1 niniejszej uchwały, projekt wybrany na mocy uchwały  

Nr 3186/2021, który otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie zgodnym ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 

projektu, uzyskuje dodatkowe wsparcie ze środków budżetu państwa w maksymalnej wysokości 

1 705 411,86 zł (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i osiemdziesiąt sześć 

groszy). Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3186/2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały.    

 

§ 3 

 

W związku z powyższym zatwierdza się listę projektów ocenionych w ramach konkursu 

Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 

5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT  

lub Mandatów Terytorialnych OSI)” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

  



 

 

§ 4 

 

Informacja o zwiększeniu alokacji dla konkursu i projekcie wykazanym w Załączniku Nr 1 do uchwały 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 6 

 

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 3347/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 oraz zmiany 

uchwały Nr 3186/2021 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu  

Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, 

Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, 

będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika  

ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” 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 myśl art. 46 ust. 2 przedmiotowej ustawy, po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja 

może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20, projekt 

uzyskuje ocenę pozytywną jeżeli spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne oraz uzyskał  

co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów (za kryteria merytoryczne wartościujące)  

co stanowi 39 punktów.  

Na mocy uchwały Nr 3186/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia   

2021 r. do dofinansowania został wybrany projekt Nr RPWP.05.01.01-30-0006/20 otrzymując 

dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wartości, tj. 17 000 000,00 zł.  

Obecnie, dzięki otrzymaniu zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  

na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego do maksymalnie 

10% wydatków kwalifikowalnych projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu  

Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20, powstała możliwość dodatkowego wsparcia dla ww. projektu.  

Z uwagi na ograniczoną ilość środków budżetu państwa, dofinansowanie zostaje zwiększone  

w wysokości maksymalnie 1 705 411,86 zł. Tym samym wysokość dofinansowania dla ww. projektu 

przyznana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi maksymalnie 

18 705 411,86 zł.   

 Z uwagi na wprowadzoną zmianę zatwierdza się listę projektów ocenionych w konkursie  

Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w której 

przedstawiono kwotę dofinasowania z uwzględnieniem środków budżetu państwa. 

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

uzasadnione.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



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

dofinansowania

Średnia 

uzyskanych 

punktów

Status projektu

1 RPWP.05.01.01-30-0006/20 Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 

nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie
22 097 355,61 zł 18 705 411,86 zł 48,5

projekt wybrany 

do dofinansowania 

(zwiększenie alokacji - 

uchwała z 11.03.2021 r.) 

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3347/2021

Lista projektów ocenionych w konkursie Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”,

Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt wybrany do dofinansowania

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r.


