
 
 

 
 

UCHWAŁA NR  31/2017 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dnia  12 września 2017 roku 

 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 
27/2017 z dnia 17.07.2017 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla 
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, 
Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.04.04.03-
IZ-00-30-001/16) 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), paragrafu 34 
pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia oraz Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. wraz z aneksem 
z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach WRPO 2014+ 
Zarząd postanawia, co następuje: 

 
§ 1. Zmienia się uchwałę nr 21/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia  
2 czerwca 2017 r. zmienioną uchwałą nr 27/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 
4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, Poddziałania 4.4.3 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16), poprzez zmianę załącznika nr 1 
Lista projektów wybranych do dofinansowania. 
 
§ 2. Zmieniona lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa naturalnego, Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o której mowa 
w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Informacja o liście projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w § 2 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, 
www.zit.metropoliapoznan.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  



 
 

 
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR   31/2017 

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA POZNAŃ 

z dni 12 września 2017 roku 

 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałą nr 
27/2017 z dnia 17.07.2017 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla 
Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego, 
Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.04.04.03-
IZ-00-30-001/16) 
 
Na podstawie Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. wraz z aneksem z dnia 6 kwietnia 2017 r. 
w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 
Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje zadania w zakresie oceny 
strategicznej ZIT projektów składanych do dofinansowania ze środków przeznaczonych na 
realizację Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Zgodnie z Instrukcją 
Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 po otrzymaniu z Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej oraz 
listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, Zarząd 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań podejmuje uchwałę w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania. 
 
W wyniku zwolnienia środków w konkursie Komisja Oceny Projektów przeprowadziła ocenę 
formalną i merytoryczną trzech rezerwowych wniosków o dofinansowanie, które pierwotnie 
po ocenie strategicznej ZIT nie mieściły się w alokacji przyjętej w konkursie. Ocena ta 
została zakończona, wszystkie trzy wnioski uzyskały wynik pozytywny na ocenie formalnej i 
merytorycznej, a liczba punktów uzyskanych podczas oceny strategicznej ZIT pozwala na ich 
dofinansowanie w ramach alokacji przewidzianej na konkurs. Biorąc to pod uwagę należało 
dokonać zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały w sprawie projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.  
 
Kwota alokacji przyjętej w konkursie pozwala na przyznanie dofinansowania na realizację 
projektu nr RPWP.04.04.03-30-0007/16 Miasta Puszczykowo w kwocie 3 393 187,05 PLN 
oraz na realizację projektu nr RPWP.04.04.03-30-0008/16 Gminy Swarzędz w kwocie 
2 309 134,65 PLN. Znajdujący się na ostatniej pozycji projekt nr RPWP.04.04.03-30-0004/16 
złożony przez Gminę Suchy Las z uwagi na wysokość alokacji przewidzianej w konkursie na 
chwilę obecną może otrzymać dofinansowanie w wysokości 540 866,82 PLN. 
 
Łączna maksymalna kwota dofinansowania wybranych projektów wynosi 33 600 000,00 PLN. 
 
W związku z powyższym podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia przedmiotowej uchwały jest 
zasadne. 


