
UCHWAŁA Nr 1210/209/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 23 grudnia 2020 roku 

 
o zmianie Uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu 

pt. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz niektórych 

innych uchwał 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 9 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 i art. 52 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 2020 r. poz. 818) uchwala się, 

co  następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr 1168/189/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2016 

roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Zdolni z Pomorza – powiat 

lęborski” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, zmienionej Uchwałą Nr 1176/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 

2017 roku oraz Uchwałą Nr 401/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 

roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 Uchwały: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 781 867,13 PLN (słownie: 

siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 13/100). 

3. Na warunkach określonych w niniejszej Uchwale Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi 

dofinansowanie w wysokości 742 773,77 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dwa tysiące 

siedemset siedemdziesiąt trzy złote 77/100), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych 

przez Beneficjenta i Partnera w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa 

w pierwszym zdaniu, stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

w tym: 

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 664 587,06 PLN (słownie: sześćset 

sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 06/100); 

2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 78 186,71 PLN (słownie: siedemdziesiąt 

osiem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 71/100).”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 39 093,36 PLN (słownie: 

trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 36/100), co stanowi 5% wydatków 

kwalifikowalnych Projektu, pochodzącego z budżetu samorządu terytorialnego szczebla regionalnego. 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca może kwotę 

przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału 

procentowego określonego w ust. 3. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości 

przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków Projektu może zostać uznany  

za niekwalifikowalny.”; 



2) wymieniony w § 31 pkt 1 Uchwały załącznik nr 1, tj. Wniosek, zastępuje się Wnioskiem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 

 

3) wymieniony w § 31 pkt 2 Uchwały załącznik nr 2, tj. Harmonogram dokonywania wydatków 

(harmonogram płatności), zastępuje się Harmonogramem dokonywania wydatków 

(harmonogramem płatności), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. W Uchwale Nr 1214/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 

roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Zdolni z Pomorza – Gdynia” 

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałą Nr 1176/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2017 

roku oraz Uchwałą Nr 401/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

2) w § 2 Uchwały: 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 1 945 694,82 PLN (słownie: 

jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 82/100). 

3. Na warunkach określonych w niniejszej Uchwale Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi 

dofinansowanie w wysokości 1 848 410,08 PLN (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści osiem 

tysięcy czterysta dziesięć złotych 08/100), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez 

Beneficjenta i Partnera w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa w pierwszym 

zdaniu, stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym: 

3) płatność ze środków europejskich w kwocie 1 653 840,60 PLN (słownie: jeden milion 

sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 60/100); 

4) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 194 569,48 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 48/100).”; 

d) ustępom następującym po ust. 5 nadaje się numery 6 – 8, w tym ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 97 284,74 PLN (słownie: 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 74/100), co stanowi 5% 

wydatków kwalifikowalnych Projektu, pochodzącego z budżetu samorządu terytorialnego szczebla 

lokalnego, wnoszonego przez Partnera. 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca może kwotę 

przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału 

procentowego określonego w ust. 3. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości 

przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków Projektu może zostać uznany  

za niekwalifikowalny.”; 

4) wymieniony w § 31 pkt 1 Uchwały załącznik nr 1, tj. Wniosek, zastępuje się Wnioskiem, 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały; 

 

5) wymieniony w § 31 pkt 2 Uchwały załącznik nr 2, tj. Harmonogram dokonywania wydatków 

(harmonogram płatności), zastępuje się Harmonogramem dokonywania wydatków 

(harmonogramem płatności), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 

§ 3. W Uchwale Nr 1229/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 

roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet 

Gdański” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, zmienionej Uchwałą Nr 1176/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 



2017 roku oraz Uchwałą Nr 401/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 

roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 Uchwały: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 3 407 177,82 PLN (słownie: trzy 

miliony czterysta siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 82/100). 

3. Na warunkach określonych w niniejszej Uchwale Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi 

dofinansowanie w wysokości 3 236 818,93 PLN (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć 

tysięcy osiemset osiemnaście złotych 93/100), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych 

przez Beneficjenta i Partnera w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa 

w  pierwszym zdaniu, stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

w  tym: 

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 2 896 101,15 PLN (słownie: dwa miliony 

osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto jeden złotych 15/100); 

2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 340 717,78 PLN (słownie: trzysta czterdzieści 

tysięcy siedemset siedemnaście złotych 78/100).”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 170 358,89 PLN (słownie: 

sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 89/100), co stanowi 5% wydatków 

kwalifikowalnych Projektu, pochodzącego z budżetu państwa, wnoszonego przez Partnera. 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca może kwotę 

przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału 

procentowego określonego w ust. 3. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości 

przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków Projektu może zostać uznany 

za  niekwalifikowalny.”; 

2) wymieniony w § 31 pkt 1 Uchwały załącznik nr 1, tj. Wniosek, zastępuje się Wnioskiem, 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały; 

 

3) wymieniony w § 31 pkt 2 Uchwały załącznik nr 2, tj. Harmonogram dokonywania wydatków 

(harmonogram płatności), zastępuje się Harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem 

płatności), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 

§ 4. W Uchwale Nr 1287/195/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 

roku w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu pt. „Zdolni z Pomorza – Akademia 

Morska w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, zmienionej Uchwałą Nr 1176/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 

października 2017 roku oraz Uchwałą Nr 400/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 

kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 Uchwały: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 450 236,25 PLN (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 25/100). 

3. Na warunkach określonych w niniejszej Uchwale Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi 

dofinansowanie w wysokości 427 724,44 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 



siedemset dwadzieścia cztery złote 44/100), przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych 

przez Beneficjenta i Partnera w związku z realizacją Projektu. Dofinansowanie, o którym mowa 

w pierwszym zdaniu, stanowi nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

w tym: 

1) płatność ze środków europejskich w kwocie 382 700,81 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt 

dwa tysiące siedemset złotych 81/100); 

2) dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 45 023,63 PLN (słownie: czterdzieści pięć 

tysięcy dwadzieścia trzy złote 63/100).”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w kwocie 22 511,81 PLN (słownie: 

dwadzieścia dwa tysiące pięćset jedenaście złotych 81/100), co stanowi 5% wydatków 

kwalifikowalnych Projektu, pochodzącego z budżetu państwa, wnoszonego przez Partnera. 

W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Instytucja Zarządzająca może kwotę 

przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 3 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem udziału 

procentowego określonego w ust. 3. Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysokości 

przekraczającej wspomniany powyżej procent wydatków Projektu może zostać uznany 

za  niekwalifikowalny.”; 

2) w § 7 Uchwały:   
 

         a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:   
„1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o kwotę ryczałtową: za wykonanie zadania 

Akademickie formy wsparcia - wspieranie uczniów uzdolnionych przyznaje się kwotę ryczałtową 400 

210,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100).”; 

          

          b)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 są: 

a) załączane do wniosku o płatność: listy obecności na spotkaniach akademickich, 

sprawozdanie mentora, sprawozdanie opiekuna naukowego, program rozwoju ucznia, 
w  przypadku zajęć zdalnych protokół ze spotkań akademickich-lista uczniów; 

b) dostępne podczas kontroli na miejscu: listy obecności na spotkaniach akademickich, 

deklaracje uczestnictwa w projekcie, programy spotkań, sprawozdanie mentora, 

sprawozdanie opiekuna naukowego, program rozwoju ucznia, w przypadku zajęć zdalnych 

protokół ze spotkań akademickich-lista uczniów.”;  

             

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki: 

1) w ramach zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1: liczba spotkań dot. koordynacji działań 

w  obrębie przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza" – 7; 

2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1: 

a) liczba uczniów biorących udział w spotkaniach akademickich – 492; 

b) liczba uczniów uzdolnionych objętych opieką mentorską (liczone po 1 rocznie) – 7.”; 

 

3) wymieniony w § 29 pkt 1 Uchwały załącznik nr 1, tj. Wniosek, zastępuje się Wnioskiem, 

stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały; 

 



4) wymieniony w § 29 pkt 2 Uchwały załącznik nr 2, tj. Harmonogram dokonywania wydatków 

(harmonogram płatności), zastępuje się Harmonogramem dokonywania wydatków (harmonogramem 

płatności), stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwały: 1168/189/16 z dnia 17 listopada 2016 roku, 

Nr 1214/192/16 z dnia 29 listopada 2016 roku, Nr 1229/192/16 z dnia 29 listopada 2016 roku oraz 

Nr 1287/195/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku, przyznające dofinansowanie na realizację Projektów 

wchodzących w skład przedsięwzięcia strategicznego pn. „Zdolni z Pomorza” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienione Uchwałą 

Nr 1176/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2017 roku oraz Uchwałą 

Nr 401/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku i Uchwałą 

Nr 400/42/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z Wykazem 

projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym 

załącznik nr 8.5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP (przyjętego Uchwałą 

Nr 434/43/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2015 roku, ze zmianami) 

wnioskodawcą dla ww. Projektów jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a podmiotem 

zgłaszającym Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

dalej Beneficjent.  

 

Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z następującymi pismami: 

1) Pismem z dnia 10 grudnia 2020 roku Nr DES-AW.052.8.2016 EOD: 21505/12/2020 

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o akceptację zmian w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat 

lęborski” skutkujących m. in. zwiększeniem kwoty dofinansowania, wkładu własnego i złożył 

wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu uwzględniający proponowane zmiany, o sumie 

kontrolnej 0e33f-55bac-24808. Wniosek ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 15 grudnia 2020 roku Nr DEFS-OK.433.39.2016 EOD: 

21999/12/2020 wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w Projekcie. 

2) Pismem z dnia 2 grudnia 2020 roku Nr DES-AW.052.18.2016 EOD: 19088/12/2020 

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o akceptację zmian w Projekcie „Zdolni z Pomorza 

–  Gdynia” skutkujących m. in. zwiększeniem kwoty dofinansowania i wkładu własnego 

oraz złożył wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu uwzględniający proponowane 

zmiany, o sumie kontrolnej c4a56-112ee-24387. Wniosek ten stanowi załącznik nr 3 

do niniejszej Uchwały. 

Instytucja Zarządzająca  pismem z dnia 9 grudnia 2020 roku Nr DEFS-OS.433.59.2016 EOD: 

21391/12/2020 wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w Projekcie. 

3) Pismem z dnia 30 listopada 2020 roku Nr DES-AW.052.22.2016 EOD: 18891/11/2020 

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o akceptację zmian w Projekcie „Zdolni z Pomorza – 

Uniwersytet Gdański” skutkujących m. in. zwiększeniem kwoty dofinansowania i wkładu 

własnego oraz złożył wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu uwzględniający 

proponowane zmiany, o sumie kontrolnej 183ea-b5b7d-24209. Wniosek ten stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej Uchwały. 

Instytucja Zarządzająca  pismem z dnia 9 grudnia 2020 roku Nr DEFS-OS.433.58.2016 EOD: 

21430/12/2020 wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w Projekcie. 

4) Pismem z dnia 12 listopada 2020 roku Nr DES-AW.052.25.2016 EOD: 19142/11/2020 

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o akceptację zmian w Projekcie „Zdolni z Pomorza – 

Akademia Morska” skutkujących m. in. zwiększeniem kwoty dofinansowania, wkładu 

własnego i kwoty ryczałtowej oraz złożył wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu 

uwzględniający proponowane zmiany, o sumie kontrolnej 273c5-d6dc6-24271. Wniosek ten 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 

 



Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 2 grudnia 2020 roku Nr DEFS-OP.433.40.2016 EOD: 

20836/12/2020 wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w Projekcie. 

 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie Uchwały o zmianie wyżej wskazanych Uchwał.  

 

 

 


