
UCHWAŁA NR 1978/2020 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 12 marca 2020 roku 

 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 

r. poz. 512 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 regulaminu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 

roku, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1549/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 listopada 2019 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu 

infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 

roku, zmienionej uchwałą nr 1641/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r., Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy 

województwa wielkopolskiego w 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Rekomenduje się do dofinansowania projekty z listy rankingowej, od pozycji od 1 do 10. 

3. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji lub rezygnacji wnioskodawców z realizacji 

projektów, o których mowa w ust. 2, rekomenduje się do dofinansowania projekt z listy rezerwowej.   

4. Listę projektów odrzuconych na etapie formalnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Decyzję o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej 

Wnioskodawcom podejmuje Sejmik Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały Nr 1978/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 marca 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na 

dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez 

samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku 

 

 

Uchwałą nr 1549/2019 z dnia 26 listopada 2019 r., zmienionej uchwałą nr 1641/2019 r. z dnia 13 grudnia 

2019 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań  

z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego 

w 2020 roku.  

 

W wyniku naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęły 

23 projekty, z których 12 nie spełniło wymogów formalnych. Listę projektów odrzuconych na etapie 

formalnym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

Na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 r. Komisja, powołana uchwałą Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr 1932/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., dokonała oceny merytorycznej 11 projektów  

i zaproponowała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie 10 z nich, na łączna kwotę 

448.590,00 zł. Listę rankingową projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji lub rezygnacji wnioskodawców z realizacji 

projektów ujętych na liście rankingowej z pozycji od 1 do 10, dofinansowanie może być przyznane na 

projekt ujęty na liście rezerwowej (pozycja 11). 

 

W budżecie województwa na rok 2020 zaplanowano kwotę 450.000,00 zł na realizację zadań z zakresu 

infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego.  

 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 



LP. WNIOSKODAWCA NAZWA ZADANIA PUNKTACJA DOTACJA

1
Gmina

Trzcianka

Budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - 

w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku
17            53 020,00 zł 

2
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Raduszynie, w Gminie Murowana Goślina 16            65 420,00 zł 

3
Gmina

Skulsk

Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w 

miejscowości Łuszczewo (gm. Skulsk)
15            35 000,00 zł 

4
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Łopuchówku, w Gminie Murowana Goślina 14            52 720,00 zł 

5
Gmina

Murowana Goślina
Budowa wiaty turystycznej w Złotoryjsku, w Gminie Murowana Goślina 14            52 820,00 zł 

6
Powiat

Gnieźnieński
Tablice informacyjne na szlakach rowerowych powiatu gnieźnieńskiego 14            16 920,00 zł 

7
Powiat

Międzychodzki

Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i 

rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
13            28 690,00 zł 

8
Gmina

Wijewo
Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko 13            19 000,00 zł 

9
Gmina

Pyzdry
Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej przy wiatraku holenderskim w Pyzdrach 11            25 000,00 zł 

10
Gmina

Ostrowite

Budowa budynku toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną 

w miejscowości Salamonowo
8          100 000,00 zł 

11
Gmina 

Chrzypsko Wielkie

Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiaty turystycznej 

w Orlu Wielkim
6            24 910,00 zł 

Lista rankingowa projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, 

realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2020 roku

Załącznik nr 1

do uchwały nr 1978/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 marca 2020 r.

LISTA REZERWOWA

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA



LP. WNIOSKODAWCA

1
Gmina

Dąbie

2
Gmina

Dąbie

3
Gmina

Jastrowie

4
Gmina

Stęszew

5
Gmina

Rogoźno

6
Gmina

Wolsztyn

7
Gmina

Czerwonak

8
Gmina

Powidz

9
Gmina

Grzegorzew

10
Gmina

Zbąszyń

11
Gmina

Łobżenica

12
Gmina

Książ Wielkopolski

Załącznik nr 2

do uchwały nr 1978/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 marca 2020 r.

Lista projektów odrzuconych na etapie formalnym

Rozwój infrastruktury turystycznej nad rzeką Ner w miejscowości Domanin

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Dąbie

Przebudowa pomostów na plaży miejskiej przy ul. Jeziornej w Jastrowiu

Budowa Promenady nad jeziorem Lipno - etap I

Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap V

Przystań turystyczno-rekreacyjna nad Wartą w Zaborowie

NAZWA ZADANIA

Poprawa atrakcyjności Szlaku Piastowskiego w Rogoźnie

Budowa infrastruktury turystycznej na odcinku Szlaku Żurawiego w Wolsztynie

Budowa przystani w Owińskach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Budowa promenady w Powidzu (w kierunku Dzikiej Plaży)

Budujemy infrastrukturę turystyczną na szlaku Gotyckim w miejscowości Borysławice Kościelne

Doposażenie Campingu przy "Baszcie" w Zbąszyniu w obiekty małej architektury turystycznej


