
Uchwała Nr 3462/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia Komunikatu nr 5 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie 

pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), a także art. 2 pkt 25 i art. 6 ust.  

2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2, a także zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 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 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 

maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) ze zm., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala co następuje 

 

§ 1 

Przyjmuje się Komunikat nr 5 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości 

zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 

Transport kolejowy, Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów 

pasażerskich stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.  

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3462/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia Komunikatu nr 5 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie 

pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów do dofinansowania może 

następować w trybie pozakonkursowym. 

W dniu 29 maja 2015 roku Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 przyjęła dokument określający Zasady 

wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020 ze zm. 

Zgodnie z ww. Zasadami w określonych przypadkach (np. kiedy projekt nie jest 

jednoznacznie wskazany w WRPO 2014+ lub w Strategiach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych) Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej 

informację/komunikat o możliwości zgłaszania projektów przewidzianych do realizacji  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

w trybie pozakonkursowym. 

Zgodnie z zapisami WRPO 2014 +  w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 7d Rozwój  

i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu 

kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu, tryb pozakonkursowy 

może mieć zastosowanie do projektów strategicznych, wynegocjowanych w ramach 

Kontraktu Terytorialnego, bądź ujętych w Planie Transportowym przyjętym przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. W zapisach Planu Transportowego Województwa 

Wielkopolskiego wśród projektów, które mogą zostać objęte trybem pozakonkursowym 

znajdują się między innymi projekty dotyczące zakupu taboru kolejowego dla regionalnych 

przewozów pasażerskich. 

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnione jest podjęcie przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwały w sprawie przyjęcia Komunikatu Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów planowanych do realizacji w trybie 

pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 we wskazanym powyżej zakresie.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 

 

  

Komunikat nr 5 Zarządu Województwa Wielkopolskiego o możliwości zgłaszania projektów 

planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor 

kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. 

Typ projektu:  Zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich 

(przewozy wojewódzkie) 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje o możliwości zgłaszania projektów 

planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Propozycje projektów należy zgłaszać: 

1)  na formularzu Zgłoszenia projektu do Indykatywnego Wykazu Projektów Zidentyfikowanych 

w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do Zasad wprowadzania projektów do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, przyjętych uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015 z dnia 29 maja 2015 roku ze zmianami, 

dostępnym na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl . 

 

2) W terminie od dnia 16.04. 2021 roku do dnia 30.04. 2021 roku.  

 

3) Na adres:  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

Al. Niepodległości 34,  

Poznań 

 

 

Obszar tematyczny/dziedzina, w ramach której można zgłaszać propozycje projektów 

pozakonkursowych oraz katalog podmiotów uprawnionych do zgłaszania propozycji projektów 

pozakonkursowych w ramach WRPO 2014+: 

 

Działanie 5.2 Transport kolejowy. 

Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. 

Typ projektu:  Zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich 

(przewozy wojewódzkie).  

 

Podmioty uprawnione do zgłaszania projektów pozakonkursowych: 

 

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość 

prawną, 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 

 

3. podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. 

 

Przesłanki, które będą weryfikowane podczas identyfikacji projektów określone zostały w Zasadach 

wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

(WRPO 2014+) ze zm., przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 573/2015  

z dnia 29 maja 2015 roku (ze zmianami), dostępnych na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl. 

 

Szczegóły dotyczące warunków uzyskania wsparcia w ramach ww. Poddziałania Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dostępnym 

na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/

