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prom o c ja W R PO

Wielkopolska i Europejskie Fundusze

Konkursy i ocena
Od początku okresu programo wa nia do 31 grud nia
2009 r. Instytucja Zarządzająca WRPO ogłosiła łącznie
35 konkursów, a przeznaczona na nie alokacja wyniosła
blisko 2 750 mln zł.
Do końca grudnia ubiegłego roku łącznie wpłynęło
ponad 4 tys. wniosków o dofinansowanie, z czego ponad 1300 przeszło oce nę
formalną (nie wliczając w to
wniosków preselekcyjnych).
Wartość ogółem wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi ponad 6 mld zł.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców, ocenę formalną przeszło
1035 wniosków. W przypadku
Infrastruktury komunikacyjnej
– dróg, kolei, transportu zbiorowego – 95 wniosków (w tym
projekty kluczowe), środowiska – 48 wniosków (w tym projekty kluczowe), szkół, uczelni
wyższych i szpitali – 125.
W przypadku projektów dotyczących turystyki wymogi formalne spełniło 28 wniosków
(w tym projektów kluczowe).

(bez Prio ry te tu VII Po moc
Techniczna). Najwięcej z nich,
aż 679 dotyczy projektów realizowanych przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu, 47 – modernizacji dróg, kolei, transportu
zbiorowego, 24 – środowiska, 90 – szkół, uczelni wyższych, szpitali, 25 – turystyki.
Instytucja Zarządzająca
WRPO podpisała z beneficjentami 849 umów/decyzji o dofinansowanie projektów, najwięcej w Priorytecie I Konkurencyjność Przedsiębiorstw
– 648.
Od początku okresu programowania beneficjenci złożyli łącznie 908 wniosków
o płatność, w tym najwięcej
w ramach Priorytetu I – 712.
Wielkopolska z unijnych
pieniędzy wydała w 2009 r.
975,75 mln zł, a do Komisji
Europejskiej zacertyfikowano wy dat ki kwa li fi ko wa ne
w kwo cie po nad 1 mld zł,
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości
736 mln zł, co stanowi blisko 13,90% alokacji WRPO.

Projekty kluczowe
W ra mach WRPO Za rząd
Województwa Wielkopolskiego wybrał listę 29 projektów
klu czo wych. Sza cun ko wa
kwo ta do fi nan so wa nia
z EFRR pro jek tów klu czo wych wynosi 1,400 mln zł.
Obecnie podpisano już 17
umów o do fi nan so wa nie
projektów kluczowych, których łączna kwota dofinansowania z UE wynosi około
616, 747 mln zł.

JESSICA i JEREMIE
Wnioski, płatności
i certyfikacje

Latem ubiegłego roku wybrano Pośrednika Finansowego
– Managera Funduszu Powier ni cze go dla środ ków
WRPO, przeznaczonych na

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął 29 projektów
kluczowych, wśród nich Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

Janusz Dudek podkreśla, że dotacja z UE pozwoliła
unowocześnić produkcję.

Źródło: Departament Polityki Regionalnej

In sty tu cja Za rzą dza ją ca
WRPO wybrała do dofinansowania łącznie 865 wniosków

W ramach działania 6.1 WRPO powstają m.in. ścieżki turystyczne.
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W

grudniu ubiegłego roku mi nę ło pra wie
dwa i pół roku odkąd
Wielkopolski Regionalny Program Ope ra cyj ny na la ta
2007–13 został zatwierdzony przez Komisję Europejską.
Na realizację WRPO przeznaczono kwotę 1 272,79 mln
euro. Najwięcej środków przewidziano na wykonanie projektów w Priorytecie II Infrastruktura komunikacyjna –
po nad 493 mln eu ro oraz
w Priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw – prawie 329 mln euro.
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U progu Nowego Roku czas na krótkie podsumowanie zmagań Wielkopolan o unijne dofinansowanie.
Ile podpisano już umów o dotację i które spośród 29 działań cieszy się największą popularnością?

Najwięcej wybranych wniosków dotyczy dofinansowania
przedsiębiorstw.
realizację JEREMIE. Został
nim Bank Gospodarstwa Krajo we go, któ ry na I kwar tał
2010 r. zaplanował konkursy dla pośredników finansowych, tak aby w 2010 r. mógł
uruchomić instrumenty inżynierii finansowej i przekazać
środki do sektora MSP.
29 kwietnia 2009 r. natomiast Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podpisał
umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Do Funduszu
przekazano środki wynoszące ponad 313 mln zł.

Konkursy w toku
Obecnie trwają konkursy na:
– działanie 1.4 Wsparcie
przedsięwzięć powiązanych
z Regionalną Strategią Innowa cji – na bór trwa do 29
stycznia 2010 r.
– działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych – nabór trwa do
30 marca 2010 r.
– działanie 5.2 Rozwój infra struk tu ry edu ka cyj nej,
w tym kształcenia ustawicznego, Schemat II Projekty
z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego – nabór trwa do 18 lutego 2010 r.
– działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej – nabór trwa do 26 lutego 2010 r.

Plany na 2010 rok

* Wartość nie uwzględnia środków przeznaczonych na realizacje inicjatywy Jessica z Pomocy technicznej WRPO

W roku 2010 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim
Re gio nal nym Pro gra mem
Ope ra cyj nym na la ta
2007–2013 planuje ogłoszenie 9 konkursów, w tym
aż 7 w I kwar ta le 2010 r.
Szczegółowy harmonogram
znaj du je się na stro nie
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Najważniejsze dane podsumowujące okres wdrażania WRPO.
PO

