
 Uchwała Nr 3414 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę 

merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-

001/20 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 

działania prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna 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.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 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  

6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne –  

Rehabilitacja onkologiczna: 

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

Wartość dofinansowania wynosi 13 293 288,50 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi  

13 993 688,50 PLN.    

 

§ 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 3414 / 2021 

     Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                             z dnia 31 marca 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę 

merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-

001/20 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 

działania prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna 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.  

Realizacja konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 odbywała się na zasadach 

dwuetapowego rozpatrywania wniosków w trybie konkursowym poprzedzonego weryfikacją 

warunków formalnych. Pierwszym etapem była ocena merytoryczna, a kolejnym negocjacje.  

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez   

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.  

Po weryfikacji warunków formalnych wymieniony wniosek o dofinansowanie został zakwalifikowany 

do etapu oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna projektu zakończyła się wynikiem pozytywnym.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 negocjacje  zostały 

przeprowadzone po zakończeniu etapu oceny merytorycznej. Negocjacje w ramach ww. konkursu 

przeprowadzono z jednym Projektodawcą. Do dofinansowania skierowano jeden projekt, który 

pozytywnie przeszedł etap negocjacji.  

Wartość wybranego wniosku o dofinansowanie wynosi 13 993 688,50 PLN, w tym kwota z UE:  

11 894 635,22 PLN (EFS – 85%). Pozostałą kwotę tj. 15% stanowią krajowe środki publiczne i wkład 

prywatny: 2 099 053,28 PLN. 

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

wniosku o dofinansowanie uzasadnionym jest podjęcie Uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia wymienionego wniosku do dofinansowania. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



Lp Numer wniosku Nazwa projektodawcy Tytuł projektu Wynik oceny Wartość projektu
Maksymalne 

dofinansowanie
Status projektu

1 RPWP.06.06.01-30-0001/20

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 

Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej Spółka Akcyjna

Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w 

wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, 

realizowana przez OPEN S.A. w latach 

2021-2023

120,5 13 993 688,50 zł 13 293 288,50 zł
Projekt wybrany do 

dofinansowania

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3414 /2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2021 r.

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna

Nr konkursu: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje


