
Uchwała Nr  366/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  21 lutego 2019 r. 

w sprawie: Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1441/2015 z dnia  

22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), a także art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz art. 30 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) oraz Porozumienia z dnia 16 

marca 2015 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako 

Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  

a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań jako Instytucją Pośredniczącą dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ze zm.), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1441/2015 z dnia  

22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zm., poprzez zmianę Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, 

załącznika do ww. Uchwały ZWW Nr 1441/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. 

§ 2 

Zmienione zapisy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr  366/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

w sprawie: Zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1441/2015 z dnia  

22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 

Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 oraz art. 30 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) jest upoważniony  

do pozytywnego zaopiniowania dokumentu Strategii ZIT. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania  

są jednym z instrumentów terytorialnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jednym z warunków realizacji ZIT jest 

opracowanie strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania 

przez: (a) instytucję zarządzającą RPO – w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach tego 

programu oraz (b) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności  

z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów 

operacyjnych, jeżeli strategia ZIT przewiduje tego typu projekty.  

Celem niniejszej Uchwały jest wyrażenie stanowiska Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  

w przedmiocie Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, przedłożonej przez 

Związek ZIT, mając na uwadze formalne zobowiązania Instytucji Zarządzającej wynikające  

z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 – w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT  

ze środków WRPO 2014+ . 

Zmiany w treści Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania dotyczą 

głównie: aktualizacji treści fiszki projektu pozakonkursowego finansowanego z WRPO 2014+: 

„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię 

kolejową E20”; usunięcia (w wyniku rezygnacji) projektu pozakonkursowego „Wspieranie 

przedsiębiorczości w branży IT poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości”; 

realokacji kwot pomiędzy typami projektów (z Podprojektu 4.1. "Uczeń z pasją” na Podprojekt 4.2. 

Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.)  

w ramach poddziałania 8.1.4  Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania; realokacji 

pomiędzy poddziałaniami dedykowanymi dla ZIT w ramach WRPO 2014+ i związanych z tym zmian 

w treści dokumentu (wartości wskaźników, ram wykonania itd.); zmian w projekcie P12   Poprawa 

dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania 

(poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania); aktualizacji nazw niektórych 

wskaźników itp. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  

jest w pełni uzasadnione.  


