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Jesteśmy krajowym liderem
Wielkopolska wydała w 2009 roku najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej spośród szesnastu
województw w kraju – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
informacji ministerstwa
wynika, że regiony wykonały ubiegłoroczny
plan wydatkowania funduszy
w ramach regionalnych programów operacyjnych w 98
proc. Zdaniem wiceministra
rozwoju regionalnego Krzysztofa Hetmana jest to bardzo
dobry wynik. – Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to
był pierwszy rok właściwej realizacji programów operacyjnych. Dla przypomnienia
w 2008 r. prace koncentrowały
się na budowaniu potencjału
administracyjnego w regionach oraz przygotowywaniu
procedur – przyznał minister.

Z

bezpośrednie dotacje dla
przedsiębiorców i wspieranie
małych i średnich firm (inicjatywa JEREMIE). Istotne kwoty

lub modernizację linii kolejowych) oraz rewitalizację obszarów miejskich (inicjatywa
JESSICA).

stanowią również pieniądze
skierowane na realizację
projektów kluczowych (np.
rozbudowę uczelni wyższych

Wydatki za miliard
złotych

Plany na 2010 rok

Tabela: Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013 na rok 2010.

Zmiany w płatnościach
Ruszył nowy system płatności
dla dotacji z Unii E uropejskiej.
Na mocy nowej ustawy o finansach publicznych, od dnia
1 stycznia 2010 r. instytucją
dokonującą płatności ze środków europejskich na konta
beneficjentów – jest Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK
stał się w ten sposób instytucją obsługującą przepływ środków unijnych do beneficjentów
większości programów europejskich.
Specjalnie dla tego systemu
stworzono portal komunikacyjny BGK – ZLECENIA, który
jest przeznaczony dla instytu-

Nie udało się rozpocząć ważnych inwestycji komunikacyjnych, bo polskie prawo nie
było dostosowane do przepisów unijnych związanych
z ochroną środowiska. Z tego
względu niektóre projekty złożone w lutym 2008 r. dopiero
niedawno otrzymały zielone
światło. – Ale nie zmarnowaliśmy tego czasu. Przez 1,5
roku pracowaliśmy razem
z beneficjentami nad przygotowaniem dokumentacji zgodnej z wymaganiami Unii Europejskiej – przyznaje Radosław
Krawczykowski, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
Dopiero w tym roku ruszy
zatem budowa kilku dróg,
między innymi drugiego etapu
obwodnicy Śremu i wsi Zbrudzewo, a także obwodnicy
Murowanej Gośliny.

cji zaangażowanych we wdrażanie funduszy UE. Portal
umożliwia wprowadzanie zleceń płatności w formie elektronicznej. Nowy system nie
wymaga od beneficjentów
otwierania w BGK rachunku
bankowego, ani dostarczania
żadnych dokumentów. Wszystkie formalności realizowane są
wyłącznie między bankiem
oraz urzędami.
Dofinansowanie ze środków
budżetu państwa w ramach regionalnych programów operacyjnych będzie jednak nadal
wypłacane przez instytucje
zarządzające lub pośredniczące RPO.

Z danych Banku Gospodarstwa Krajowego, który wykonuje płatności na konta beneficjentów (patrz tekst poniżej) wynika, że w styczniu br.
najwięcej zleceń na wypłatę
środków unijnych złożyło wo-

jewództwo dolnośląskie (22
mln zł), wielkopolskie (21 mln
zł) oraz podkarpackie (18 mln
zł). To kolejna liczba potwierdzająca, że nasz region jest
jednym z liderów we wdrażaniu
unijnych funduszy.
W tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaplanował ogłoszenie 9 konkursów, w tym aż 7 w pierwszym kwartale 2010 r. Szczegóły publikujemy obok w tabeli.
Ponadto do 18 lutego br.
trwa konkurs na działanie 5.2
Schemat II Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Do 26 lutego br. przyjmowane są wnioski na działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej, natomiast 30 marca br.
kończy się nabór wniosków na
działanie 4.2 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych.
Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49,
61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź
przesyłką kurierską.

Dotacje na kanalizację dla wsi
Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, w gmin a c h K o b y l i n -K r o b i a - Po g o rzela, zbudowany zostanie system kanalizacji zbiorczych.
Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu podpisali w tej
sprawie umowę z Międzygminnym Związkiem Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Projekt pt. „Systemy kanalizacji zbiorczych
aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruk-
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Wielkopolska (z planem zrealizowanym w 83 proc.)
w 2009 r. wydała z unijnych
pieniędzy 975,75 mln zł, a do
Komisji Europejskiej zacertyfikowano łącznie wydatki kwalifikowane w kwocie ponad
1 mld zł. To rekordowa kwota,
która robi wrażenie na tle wydatków poniesionych przez
pozostałe regiony. Drugie w tej
klasyfikacji województwo dolnośląskie – wydało niemal połowę mniej, tj. 552 mln zł.
Najwięcej pieniędzy w naszym regionie przeznaczono na

Zmiany w przepisach

W rezultacie wspólnego przedsięwzięcia powstanie
kanalizacja sanitarna o długości około 76 km.
tura i Środowisko” na lata
2007-2013. Przedsięwzięcie
przygotowane wspólnie przez

trzy wielkopolskie gminy – pozbawione do tej pory sieci kanalizacyjnej – zakłada budowę

dwóch oczyszczalni ścieków
dla aglomeracji Pogorzela
i Kobylin oraz wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej o długości około 76 km. Całkowity
koszt projektu wynosi 76,1
mln zł, w tym wartość dotacji
z Unii Europejskiej wyniesie
maksymalnie 40,6 mln zł.
Wykonanie zadań umożliwi
podłączenie do kanalizacji około 10 tys. mieszkańców.
Podczas uroczystego podpisania umów (22 stycznia br.)
przedstawiciele gmin podkreślali, że jest to największa inwestycja w ich dziejach.
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