
Uchwała Nr XLVIII/924/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. 

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwały nr 4588/2014 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby, lokalizacji oraz 

zasad działalności sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie 

wielkopolskim, w okresie programowania 2014-2020, Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu 

pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim  

a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 maja 2014 r., Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ogłasza się Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  

w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. 

§ 2 

Zasady organizacji Konkursu, w tym termin zakończenia naboru wniosków, określa Regulamin 

Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. W celu oceny wniosków złożonych w Konkursie powołuje się Komisję Konkursową. 

2. Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Danutę Sowińską - Zastępcę 

Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. 

3. Przewodniczący Komisji Konkursowej odpowiada za wyznaczenie członków oraz organizację 

prac Komisji Konkursowej. 

§ 4 

Ogłoszenie o Konkursie podane zostanie do wiadomości publicznej m.in. poprzez publikację  

na ogólnopolskim portalu poświęconym Funduszom Europejskim www.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na regionalnym portalu sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/924/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła. 

W oparciu o przedstawioną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Koncepcję funkcjonowania 

Systemu Informacji o Funduszach Europejskich w okresie programowania na lata 2014-2020, oraz 

uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4588/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., operatorzy 

Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce, w okresie 

programowania 2014-2020, powinni zostać wybrani w drodze Konkursu skierowanego do organizacji 

pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.  

Zasady organizacji Konkursu zostały wskazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (głównego 

dysponenta środków w projekcie POPT 2007-2013, w ramach którego finansowana jest działalność 

Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) i są jednakowe dla wszystkich województw 

organizujących Konkurs na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.  

Zgodnie z art. 221, ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku 

przekazywania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym  

w celu osiągnięcia zysku, tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej 

rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mówiący o udzielaniu dotacji innym jednostkom 

samorządu terytorialnego, nie wyklucza zastosowania procedury konkursowej, której celem jest wybór 

podmiotów do realizacji zadań zleconych przez województwo wielkopolskie. 

Liczba oraz lokalizacja Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce 

ustalona została w drodze negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

W ustalaniu lokalizacji Punktów posłużono się analizami wskaźników charakteryzujących 

województwo wielkopolskie w zakresie m.in. liczby ludności, powierzchni poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego, odległości pomiędzy miastami. Układ sieci zaplanowany został tak aby 

zapewnić równomierny dostęp do informacji o Funduszach Europejskich dla wszystkich 

zainteresowanych osób.  

 

 


