Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2744/2009
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Piąta część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007‐2013

Lp.

1

Nazwa projektu

Budowa
Biocentrum
Uniwersytetu
Przyrodniczego
w Poznaniu wraz
z wyposażeniem

1

Orientacyjny
koszt
całkowity
projektu
(mln euro)

7,7932

Maksymalny
przewidywany
poziom/kwota
dofinansowania1

71,43%3

Przewidywany
okres
realizacji
projektu (od
roku‐ do roku)

2010‐2012

Poziom dofinansowania liczony od wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji
Wg kursu EBC z dnia 28.05.2009 = 4,4910
3
Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 25 mln PLN
2

Miejsce realizacji
projektu

Poznań

Instytucja
odpowiedzialna za
realizację projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

Uniwersytet
Przyrodniczy
w Poznaniu

Przedmiotem projektu jest wybudowanie
nowoczesnego obiektu dydaktycznego dla
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
zapewniającego odpowiednie warunki do
kształcenia
studentów
na
kierunkach
strategicznych z punktu widzenia rozwoju
kraju
i
regionu,
decydujących
o konkurencyjności gospodarki. Należą do nich
m.in. biotechnologia, biologia stosowana,
biotechnologia żywności, ochrona środowiska
oraz kierunki związane z wzmocnieniem
postępu biologicznego w rolnictwie.
Realizacja projektu przyczyni się do
podniesienia jakości kształcenia w zakresie
nowoczesnych technologii, pozwoli na

2

Poprawa jakości
kształcenia poprzez
wyposażenie
biblioteki oraz
modernizację
i wyposażenie sal
dydaktycznych
Uniwersytetu
Medycznego
w Poznaniu

4
5

6,6804

66,67%5

Wg kursu EBC z dnia 28.05.2009 = 4,4910
Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 20 mln PLN

2009‐2010

Poznań

Uniwersytet
Medyczny
im. Karola
Marcinkowskiego
w Poznaniu

rozszerzenie
dostępu
studentów
do
nowoczesnej
aparatury
laboratoryjnej.
W obiekcie zostały zapewnione niezbędne
warunki do korzystania z całości budynku
przez
osoby
niepełnosprawne.
W nowopowstałym obiekcie swoją siedzibę
będą miały Katedra Biochemii i Biotechnologii,
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin oraz
Katedra Uprawy Roli i Roślin.
Uniwersytet
Medyczny
im.
Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu jest publiczną
uczelnią, która wraz z zapleczem sześciu
szpitali klinicznych jest nie tylko jedną
z największych ale i najstarszych uczelni
w województwie wielkopolskim. Posiada
znaczącą liczbę kierunków i specjalności, a na
jej obecną pozycję ma wpływ nie tylko wysoki
poziom kształcenia – poparty osiągnięciami
naukowymi kadry akademickiej, ale przede
wszystkim
ponad
osiemdziesięcioletnia
tradycja.
Projekt jest tworzony z myślą o społeczności
akademickiej. Jego realizacja pozwoli na
zwiększenie dostępności i poprawę jakości
kształcenia na poziomie wyższym na
oferowanych dotychczas i nowo otwieranych
przez uczelnię kierunkach i specjalnościach.
Nowo otwarte kierunki będą nawiązywać do
potrzeb rynku pracy. Wzmocni to tym samym

pozycję
Uniwersytetu
Medycznego
w Poznaniu i pozwoli odegrać uczelni
kluczową rolę w tworzeniu konkurencyjnej
gospodarki województwa wielkopolskiego.
Zwiększy także atrakcyjność inwestycyjną
regionu oraz stworzy warunki wzrostu
zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się
do rozwoju kształcenia w zakresie nauk
ścisłych, kształcących specjalistów w zakresie
biotechnologii,
inżynierii
biomedycznej
i ochrony środowiska.
Projekt
ma
na
celu
umożliwienie
wszechstronnego rozwoju studentów, poprzez
wyposażenie
biblioteki
i
poprawę
infrastruktury
edukacyjnej
w
zakresie
modernizacji i wyposażenia sal wykładowych.

