
 

Uchwała Nr 3580/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 
 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia 

Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako projektu 

pozakonkursowego pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej 

diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie 

Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego  

dla 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 2, ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 i 6 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 2421/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  

2 lipca 2020 r. w sprawie identyfikacji projektu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka 

kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” jako projektu pozakonkursowego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje. 

 

 

§ 1 

 

Przyznaje się dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektowi  

Nr RPWP.09.01.01-30-0004/20 pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka 

kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” złożonemu przez Szpital Kliniczny 

Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 5 353 767,50 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy  

tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). 

 

§ 2 

 

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl 

oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3580/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia 

Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako projektu 

pozakonkursowego pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego ośrodka kompleksowej 

diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie 

Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wybór projektów może 

nastąpić w trybie pozakonkursowym, przy czym mogą być to wyłącznie projekty o strategicznym 

znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub projekty dotyczące realizacji zadań 

publicznych. 2 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 2421/2020  
w sprawie identyfikacji projektu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego pn. „PROMEDICINE – modernizacja specjalistycznego 

ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu naczyń” jako projektu pozakonkursowego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

Na podstawie art. 48 ust. 5 przedmiotowej ustawy właściwa instytucja wybiera  

do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą  

liczbę punktów. 

Projekt Nr RPWP.09.01.01-30-0004/20 pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej  

i skierowany został na etap oceny merytorycznej otrzymując 30 z 47 możliwych do uzyskania punktów, 

co stanowi 63,83% maksymalnej liczby punktów. Wartość dofinansowania projektu wynosi 

maksymalnie 5 353 767,50 zł. 

Celem projektu jest utworzenie sali hybrydowej dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń 

Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu pełniącego funkcję konsultacyjną dla całego 

regionu. Sala tego typu łączy w sobie funkcje klasycznej sali operacyjnej i pracowni angiografii. Dzięki 

wyposażeniu w urządzenia do obrazowania możliwe będzie wykonywanie skomplikowanych zabiegów 

chirurgii naczyń w sposób zdecydowanie mniej inwazyjny i bardziej bezpieczny dla pacjenta. 

Realizacja projektu ma istotne znaczenie dla rosnących problemów w zakresie leczenia chorób układu 

krążenia, w tym w szczególności chorób naczyń.  

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

uzasadnione. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


