
Uchwała Nr 3518 / 2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2959/2016 z dnia  

1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt 

pozakonkursowy złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego 

przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 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 2, 

art. 38 ust. 2-3,  art. 48 ust. 1-6 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 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2959/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 

do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy złożonego przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego reprezentowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ten sposób, że 

zwiększa się kwotę dofinansowania oraz wartość projektu Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego/ Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pt. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 

2020 (przyjętego uchwałą ZWW nr 2959/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.) z obecnej wysokości  

100 485 299,98 zł na 106 052 799,98 zł (dofinansowanie) oraz z wysokości 105 773 999,98 zł na 

112 323 999,98 zł (wartość projektu). Załącznik nr 1 zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie jak  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

                                                                     § 2 

Zaktualizowana uchwała w ramach ww. naboru 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 3518 / 2021 

     Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                            z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2959/2016 z dnia  

1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, 

Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt 

pozakonkursowy złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego 

przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 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.  

Zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

przewidziano realizację projektu pozakonkursowego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

w zakresie tworzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty warunków do nauczania i uczenia się 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(TIK). Ww. projekt przygotowany i złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,  

a realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, został pozytywnie oceniony, 

zgodnie z obowiązującymi w ramach WRPO 2014+ procedurami oraz kryteriami i uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 2959/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. został zatwierdzony do 

dofinansowania. Beneficjent zaproponował realizację podprojektu edukacyjnego „Uczniowskie 

Laboratorium Informatyczne”, co przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w tym umiejętności rozwiązywania 

problemów z wykorzystywaniem komputera. Zmiany w ramach przedmiotowej uchwały dotyczą 

zwiększenia wsparcia dotyczącego szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie, a co za 

tym idzie zwiększenia wartości wydatków kwalifikowalnych projektu z 105 773 999,98 PLN na 

112 323 999,98 PLN, wartości dofinansowania z 100 485 299,98 PLN na 106 052 799,98 PLN oraz 

wysokości wkładu własnego z 5 288 700,00 PLN na 6 271 200,00 PLN.  

 

W związku z powyższym oraz koniecznością zaktualizowania zapisów Zobowiązania do realizacji 

projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego konieczne jest zwiększenie 

wartości projektu do kwoty 112 323 999,98 zł. 

 

W związku z powyższym podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedmiotowej 

Uchwały jest uzasadnione.  

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek  

 



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

dofinansowanie
Status projektu

1 RPWP.08.01.03-30-0001/16

Samorząd Województwa

Wielkopolskiego/

Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli w Poznaniu

Cyfrowa Szkoła

Wielkopolsk@

2020
89 112 323 999,98 zł 106 052 799,98 zł

Projekt wybrany do 

dofinansowania

Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy

Nr naboru: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16

Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3518 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2021 r.


