
 

 

Uchwała Nr 3472/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

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 i 2, art. 41 ust. 2 pkt 10, art. 46 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1, art. 58 ust. 2 pkt 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 

 

W związku z zakończeniem etapu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej aktualizuje się listę 

wszystkich projektów ocenionych w ramach konkursu RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla  Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie  

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały nr 3147/2021 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r., zatwierdzoną w § 1 rzeczonej uchwały. Z uwagi na powyższe 

dokonuje się jednoczesnej aktualizacji listy wszystkich projektów ocenionych pozytywnie stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 3147/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia  

2021 r., zatwierdzonej w § 2 ww. uchwały. 

 

§ 2 

 

Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs Działania 9.3 

„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie  

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020, określając alokację dla konkursu na poziomie 117 143 750,87 zł. 

 

§ 3 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektom  

z listy projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację  

w konkursie Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 ujętej w ramach załączników nr 1 i 2 do uchwały  

Nr 3147/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. Łączna maksymalna 

wartość dofinansowania przedmiotowych projektów wynosi 77 623 273,99 zł (siedemdziesiąt siedem 

milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć  

groszy). 

 

§ 4 

 

Z uwagi na powyższe zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych w ramach konkursu 

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącą Załącznik Nr 1  

do niniejszej uchwały oraz listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu 

stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, z wyodrębnieniem projektów wybranych  

do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3147/2021 oraz niniejszą uchwałą. 

 



§ 5 

 

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. 

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 7 

 

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 3472/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

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.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 przedmiotowej ustawy Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego 

projektu wybieranego w trybie konkursowym, posiada prawo wniesienia protestu w celu ponownego 

sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W myśl art. 58 ust. 2 

pkt 1 przedmiotowej ustawy, w przypadku uwzględnienia protestu właściwa instytucja może dokonać 

aktualizacji listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania. 

Na podstawie art. 46 ust. 2 po rozstrzygnięciu konkursu właściwa instytucja może zwiększyć kwotę 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.  

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.02-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 19 punktów.  

Uchwałą Nr 3147/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., uwzględniając alokację w konkursie na poziomie 

42 000 000,00 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania trzem 

pierwszym projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i które uzyskały co najmniej 

29 punktów przyznanych przez Komisję Oceny Projektów. Łączna maksymalna kwota dofinansowania 

wybranych projektów wyniosła 39 520 476,88 zł.  

W wyniku zakończonego etapu procedury odwoławczej od oceny merytorycznej jedenaście 

projektów, które na mocy ww. uchwały  znajdowały się na liście projektów nierekomendowanych  

do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie oraz dwa projekty, który na mocy 

ww. uchwały znajdowały się na liście projektów ocenionych negatywnie merytorycznie, zostały poddane 

ponownej ocenie. W konsekwencji sześć projektów uzyskało wyższą liczbę punktów, co jest równoznaczne 

ze zmianą pozycji na liście rankingowej. Jeden zmienił status z negatywnie ocenionego merytorycznie  

na nierekomendowany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie. Natomiast 

pięć projektów nie zmieniło statusu. Mając na uwadze powyższe aktualizuje się listę wszystkich projektów 

ocenionych w przedmiotowym konkursie, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz listę 

projektów ocenionych pozytywnie, która stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. 

Obecnie, w związku z dostępnością środków i zwiększeniem alokacji w konkursie  

Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 do kwoty 117 143 750,87 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

zdecydował o udzieleniu wsparcia kolejnym projektom z wynikiem oceny merytorycznej wynoszącym  

co najmniej 24 punkty, znajdującym się na pozycjach nr 2-3 oraz 6-17 listy projektów ocenionych 

pozytywnie stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Z uwagi na ograniczoną ilość środków 

Wnioskodawca projektu znajdującego się na pozycji nr 17 z wynikiem 24 punktów wyraził zgodę  

na przyznanie wsparcia w niepełnej wysokości wnioskowanej kwoty, tj. maksymalnie do 48,18% kosztów 

kwalifikowalnych. W przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego będzie miał możliwość zwiększenia dofinansowania dla przedmiotowego projektu  

do pełnej wnioskowanej wysokości. Reasumując, łączna wartość dofinansowania przyznana na podstawie 

niniejszej uchwały wyniesie maksymalnie 77 623 273,99 zł.  



Z uwagi na wyżej wskazane zmiany zatwierdza się listę wszystkich projektów ocenionych  

w konkursie stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz listę projektów ocenionych pozytywnie, 

która stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.  

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.09.03.02-30-0004/20 Powiat Nowotomyski

Modernizacja i doposażenie infrastruktury 

edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w 

celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego

7 318 412,42 zł 6 220 650,55 zł 29
projekt wybrany 

do dofinansowania

2 RPWP.09.03.02-30-0012/20 Powiat Szamotulski

Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja 

w Szamotułach

5 927 741,67 zł 5 002 242,91 zł 29

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji oraz 

aktualizacja pozycji po 

procedurze odwoławczej – 

uchwała z 22.04.2021 r.

3 RPWP.09.03.02-30-0014/20 Miasto Konin

Poprawa jakości edukacji zawodowej 

w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie 

infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego 

rynku pracy

1 527 895,35 zł 1 298 711,04 zł 29

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji oraz 

aktualizacja pozycji po 

procedurze odwoławczej – 

uchwała z 22.04.2021 r.

4 RPWP.09.03.02-30-0019/20 Powiat Rawicki

Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół 

Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju 

gospodarczego południowej Wielkopolski

17 977 206,29 zł 15 280 625,33 zł 29
projekt wybrany 

do dofinansowania

5 RPWP.09.03.02-30-0027/20 Województwo Wielkopolskie

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego 

poprzez modernizację obiektów, zakup 

nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz 

innych środków wsparcia procesów edukacyjnych

26 074 843,80 zł 18 019 201,00 zł 29
projekt wybrany 

do dofinansowania

6 RPWP.09.03.02-30-0008/20 Powiat Wągrowiecki

 Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w 

szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego

2 476 948,38 zł 2 091 885,02 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

7 RPWP.09.03.02-30-0009/20 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w 

Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia 

zawodowego.

4 999 346,72 zł 4 249 444,71 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji oraz 

aktualizacja pozycji po 

procedurze odwoławczej – 

uchwała z 22.04.2021 r.

8 RPWP.09.03.02-30-0011/20 Powiat Pilski

CENTRUM INNOWACJI 

TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i 

rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w 

celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie 

Pilskim i regionie

27 740 904,20 zł 23 579 768,56 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji oraz 

aktualizacja pozycji po 

procedurze odwoławczej – 

uchwała z 22.04.2021 r.

9 RPWP.09.03.02-30-0013/20 Powiat Średzki

Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie 

średzkim - przebudowa oraz wyposażenie pracowni 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej

5 413 930,19 zł 4 601 840,65 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

10 RPWP.09.03.02-30-0015/20 Powiat Ostrzeszowski
Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w 

powiecie ostrzeszowskim
2 926 114,38 zł 2 487 197,21 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

11 RPWP.09.03.02-30-0017/20 Powiat Wolsztyński
Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie 

wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej
9 616 933,28 zł 8 174 393,28 zł 28

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

12 RPWP.09.03.02-30-0003/20 Powiat Krotoszyński

Inteligentne Specjalizacje w Powiecie Krotoszyńskim 

- adaptacja pomieszczeń 

i wyposażenie pracowni w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe

1 922 888,60 zł 1 231 762,25 zł 27

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

13 RPWP.09.03.02-30-0022/20 Powiat Chodzieski

Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w 

Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej 

gospodarki

954 103,90 zł 810 988,31 zł 27

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

14 RPWP.09.03.02-30-0006/20 Powiat Obornicki

Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej 

Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w 

Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia 

jakości kształcenia zawodowego 

i zwiększenia konkurencyjności absolwentów 

na rynku pracy

5 017 027,45 zł 4 264 473,33 zł 26

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji oraz 

aktualizacja pozycji po 

procedurze odwoławczej – 

uchwała z 22.04.2021 r.

15 RPWP.09.03.02-30-0002/20 Powiat Słupecki
Nowoczesne wyposażenie placówek kształcenia 

zawodowego i ustawicznego w powiecie słupeckim
3 484 925,30 zł 2 124 538,19 zł 25

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

16 RPWP.09.03.02-30-0010/20 Powiat Pleszewski

Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej 

w Powiecie Pleszewskim – modernizacja

 i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych 

w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Pleszewie

4 703 439,58 zł 3 947 654,78 zł 25

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

17 RPWP.09.03.02-30-0001/20 Gmina Tarnowo Podgórne
Budowa Zespołu Szkół Technicznych

w Tarnowie Podgórnym
28 564 960,37 zł 13 758 373,75 zł 24

projekt wybrany 

do dofinansowania w wyniku 

zwiększenia alokacji – uchwała z 

22.04.2021 r.

18 RPWP.09.03.02-30-0005/20 Ministerstwo Środowiska

Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej 

Zespołu Szkół Leśnych w Goraju w celu 

dostosowania kształcenia zawodowego do wymogów 

rynku pracy

544 000,00 zł 458 422,00 zł 21

projekt niewybrany 

do dofinansowania;  aktualizacja 

pozycji po procedurze 

odwoławczej – uchwała z 

22.04.2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 3472/2021

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekty wybrane do dofinansowania

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Projekty nierekomendowane do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie



19 RPWP.09.03.02-30-0023/20 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

poprzez stworzenie pracowni dydaktyczno-

warsztatowych do mechatroniki, mechaniki 

stosowanej, obrabiarek sterowanych numerycznie 

oraz pracowni języków obcych w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

1 377 735,23 zł 1 171 074,94 zł 21
projekt niewybrany 

do dofinansowania

20 RPWP.09.03.02-30-0016/20 Gmina Krzywiń

Adaptacja zabytkowego budynku szkoły 

w miejscowości Bieżyń 

na Gminne Centrum Nauki

3 978 405,41 zł 3 381 644,59 zł 20
projekt niewybrany 

do dofinansowania


