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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

B2B Business to business 

BOF Biuro Obsługi Funduszy 

CKP Centrum Kształcenia Praktycznego 

CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego 

DPR Departament Polityki Regionalnej 

DSL (Digital Subscriber Line) Cyfrowa Linia Abonencka 

DWP Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

ICT Technologie informatyczne i komunikacyjne 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IWIPK 
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JESSICA Join European Support For Sustainble Investment In City Areas 

Jst Jednostki samorządu terytorialnego 

KE Komisja Europejska 

Komitet Monitorujący Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007-2013 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

MSP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie 

NUTS 
(Nomenclature of Units for Territorial Statistics) Klasyfikacja 
Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych  

NZOZ Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 

OSP RP Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PDGO Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 

PGL Państwowe Gospodarstwo Leśne 

PL Poznań-Ławica Port Lotniczy Poznań-Ławica 

PO Program Operacyjny 
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6 PO IG 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

PO IiŚ 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO KL 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PPP Partnerstwo publiczno - prywatne 

Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

RLM Równoważna Liczba Mieszkańców 

RPO Regionalny Program Operacyjny 

TBS Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

TEN-T (Trans-European Network-Transport) Transeuropejska sieć 
transportowa 

UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

UWRPO Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

WYKAZ 
Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 

ZOZ Zakład opieki zdrowotnej 

ZWW Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
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1.1 STATUS DOKUMENTU 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013  jest dokumentem, 

o którym mówi artykuł 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia  

11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006,  

str. 25-78). Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku i jest 

instrumentem mającym na celu realizację działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji 

gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Unii Europejskiej. Obszar interwencji 

Programu wynika również ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Działania realizowane w ramach Programu finansowane będą przez Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe – publiczne i prywatne. 

Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji WRPO stanowi 

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r. 

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca WRPO jest zobowiązany do przygotowania 

dodatkowego dokumentu uzupełniającego zapisy Programu. W celu jednolitości 

przygotowania i wdrożenia wszystkich programów operacyjnych na lata 2007-2013, ogólne 

zasady dla przygotowania tego typu dokumentów uszczegóławiających sformułowane zostały 

w „Wytycznych nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego”, 

które w dniu 13 marca 2007 r. wydał Minister Rozwoju Regionalnego.  

 Ze względu na charakter informacji zawartych w Szczegółowym opisie priorytetów, 

stanowi on kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu operacyjnego 

na temat możliwości i sposobu realizacji projektów. Zawarte informacje dotyczące typów 

projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu 

wdrażania, ułatwią przygotowanie projektu i prawidłowe przygotowanie wniosku o jego 

dofinansowanie. Jednocześnie dokument ten stanowi podstawę do przygotowania 

i przedstawienia Komitetowi Monitorującemu do analizy i zatwierdzenia kryteriów wyboru 

finansowanych operacji, o których mowa w art. 65 lit. a) Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
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12 Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.  

Kolejne wersje Szczegółowego opisu priorytetów zamieszczane są na stronie 

internetowej Programu www.wrpo.wielkopolskie.pl wraz z formularzem uwag do dokumentu. 

Wszystkie zgłoszone uwagi są rozpatrywane, przedstawiane Zarządowi Województwa, który 

m.in. na ich podstawie decyduje o wprowadzeniu ewentualnych zmian do dokumentu. 

Podlega on również weryfikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, m.in. pod względem 

zgodności z Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu priorytetów oraz z treścią WRPO. 

Zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów zatwierdzane są uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego, a następnie sporządzany jest tekst jednolity dokumentu. 

Zmiany w dokumencie mogą być wprowadzone z inicjatywy Zarządu Województwa - 

instytucji zarządzającej programem lub na wniosek instytucji pośredniczącej. 

 
1.2 Skrócony opis WRPO 
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, zgodnie 

z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata 2007-2013 wspierającymi wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie stanowi jeden z programów operacyjnych będących 

podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu 

środków EFRR. 

Mając na uwadze założenia NSRO oraz wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej 

regionu określono cel główny Programu - wzmocnienie potencjału rozwojowego 

Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.  

Cel ten będzie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych: 

− poprawa warunków inwestowania, 

− wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

− wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. 

Osiągnięciu celów WRPO ma służyć przedstawiona poniżej struktura priorytetów 

i działań Programu: 

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 

Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 



 

 
 

13

13 Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 

Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki 

Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji  

Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu 

drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)  

Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 

Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 

Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 

Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 

Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego 

Priorytet III Środowisko przyrodnicze 

Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 

Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz 

zwiększenie retencji na terenie województwa 

Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 

Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 

Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 

Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 

Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

w województwie 

Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 
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14 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 

Działanie 6.1 Turystyka 

Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Priorytet VII Pomoc techniczna 

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO 

 

Działania w ramach WRPO są komplementarne do działań realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programów Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu 

Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów 

rybackich na lata 2007 – 2013. 

Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który 

wykonuje swe zadania przy pomocy poszczególnych departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Departamentu Polityki Regionalnej 

realizującego zadania w zakresie zarządzania WRPO i zarządzającego Priorytetem VII, 

Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, zarządzającego Priorytetami I, II, IV, V 

i VI oraz działaniami w ramach nich wyodrębnionymi, Biura Obsługi Funduszy, 

prowadzącego i koordynującego obsługę prawną, finansową oraz administracyjną 

wymienionych wyżej jednostek, a także Departamentu Administracyjnego, Finansów oraz 

Organizacyjnego i Kadr. 

Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO „Środowisko przyrodnicze” jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

 

1.3 Finansowanie WRPO 
 

Na realizację WRPO, województwo wielkopolskie w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzymało 1 272 792 644 Euro, co stanowi 7,07% środków 

EFRR, przeznaczonych na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych1. 

                                                 
1 Na podstawie informacji zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowej Strategii Spójności, dokumencie zaakceptowanym 
przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. 
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15 Dodatkowe środki – 48 248 915 euro ze środków EFRR – przypadną dla województwa 

w związku z podziałem Krajowej Rezerwy Wykonania oraz 11 531 973 euro z EFRR – 

w wyniku podziału środków dostosowania technicznego. Łącznie województwo otrzyma 

z EFRR na współfinansowanie WRPO kwotę 1 332 573 532 euro. Z powyższej kwoty na 

realizację Strategii Lizbońskiej zaangażowane zostanie 555,078 mln Euro, co stanowi 41,65% 

środków wspólnotowych w ramach WRPO.2 

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie  

2 082,471 mln Euro. W ramach tej kwoty środki z Unii Europejskiej wynosić będą 1 332,574 

mln Euro, natomiast wkład krajowy stanowić będzie 749,897 mln Euro. Środki na 

współfinansowanie wkładu krajowego programu stanowić będą następujące źródła:3 

• budżet państwa – 106,100 mln Euro, 

• budżet jednostek samorządu terytorialnego – 336,709 mln Euro, 

• inne środki publiczne – 0,830 mln Euro, 

• środki prywatne – 306,258 mln Euro. 

 
Tab. nr 1 Indykatywny podział środków wg priorytetów i kategorii interwencji 

w ramach WRPO na lata 2007-2013 

Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 

Środki EFRR Wydatki 
„lizbońskie” 

(mln €/%) mln € % 

I Konkurencyjność przedsiębiorstw 343,368     25,77% 329,852 / 96,06%

II Infrastruktura komunikacyjna 537,662      40,35% 180,898 / 33,65%

III Środowisko przyrodnicze 173,821      13,04% 44,328 / 25,50%

IV Rewitalizacja obszarów problemowych 54,060      4,06% 0/0 

V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,284      9,10% 0/0 

VI Turystyka i środowisko kulturowe 61,470 4,61% 0/0 

VII Pomoc techniczna 40,909      3,07% 0/0 

Ogółem 1332,574 100,00% 555,078 / 41,65%

Źródło: Opracowanie własne. 
 
                                                 
2 Powyższe kwoty dotyczą wyłącznie wydatków kwalifikowanych. 
3 Jak wyżej. 
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16 1.4 Kwalifikowalność wydatków w ramach WRPO 
 

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 będą spójne z dokumentem określającym ogólne 

zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności pn. „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności”, który został wydany przez Instytucję Koordynującą 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wytyczne 

Instytucji Zarządzającej WRPO w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej pod 

adresem www.wrpo.wielkopolskie.pl. Ponadto pewne wskazania dotyczące 

kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych działań Programu zamieszczone są 

w niniejszym dokumencie w punkcie. 16 opisów działań.  

W przypadku projektów, dla których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, 

program pomocowy może zawierać bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kwalifikowania 

wydatków niż określone w wyżej wymienionych wytycznych. 

 

1.5 System wyboru projektów w ramach WRPO 
 

Podstawy systemu wyboru projektów 

Procedury wyboru projektów zostały dostosowane do specyfiki poszczególnych 

działań i priorytetów z uwzględnieniem odnoszących się do danego obszaru interwencji 

przepisów polskich i unijnych oraz specyfiki danego komponentu PO.  

W ramach WRPO przewiduje się realizację następujących typów projektów: 

1. Indywidualne. 

2. Wyłonione w trybie konkursu. 

3. Systemowe. 

Dla każdego rodzaju projektu przewidziano odmienny sposób wyboru projektów. 

Projekty indywidualne 

1. Listę projektów indywidualnych, tzw. kluczowych określa Indykatywny Wykaz 

Indywidualnych Projektów Kluczowych.  

2. Wykaz tworzony jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  
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17 3. Wykaz ten poddany jest procesowi szerokich konsultacji społecznych 

za pośrednictwem strony internetowej Programu, konsultowany jest również 

na różnego rodzaju konferencjach i spotkaniach informujących o WRPO i go 

promujących. 

4. Równolegle z konsultacjami w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego 

oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

(w zależności od Priorytetu, w ramach którego dany projekt jest przewidziany 

do realizacji) odbywa się weryfikacja projektów włączonych na wstępny Wykaz m.in. 

pod kątem przygotowania projektów do realizacji czy kwalifikowalności ich zakresów 

rzeczowych. Przeprowadzane są również wizyty monitorujące projekty. 

5. Po przeprowadzeniu powyższych działań następuje ostateczna akceptacja Wykazu 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (w formie uchwały), który zostaje 

zamieszczony na stronie internetowej Programu. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o adresie 

strony internetowej, na której zamieszczona została lista projektów indywidualnych. 

6. Następnie z beneficjentami projektów zamieszczonych w Wykazie podpisywane są 

umowy wstępne (pre-umowy), stanowiące zobowiązanie beneficjenta do terminowego 

i prawidłowego przygotowania projektu do realizacji lub umowy o dofinansowanie 

w przypadku, gdy beneficjent projektu indywidualnego może wykazać się 

przygotowaniem pełnej dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. 

7. Po przygotowaniu projektów składane są one odpowiednio, w zależności 

od Priorytetu, w ramach którego dany projekt jest przewidziany do realizacji, 

do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW lub Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie poddawane 

są ocenie formalnej i merytorycznej zgodnej z kryteriami zatwierdzonymi przez 

Komitet Monitorujący.  

8. Pozytywna ocena projektu jest podstawą do podpisania z beneficjentem umowy 

o dofinansowanie. Umowa z beneficjentem podpisywana jest przez dwóch członków 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego lub przez osobę/osoby upoważnione do tej 

czynności przez ZWW, a w przypadku Priorytetu III WRPO przez upoważnionych 

do podpisywania umów Członków Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. 
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18 9. Wszelkie działania podejmowane w zakresie projektów kluczowych są zgodne 

z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu 

zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. 

z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 

Projekty podlegające konkursowi 

1. W ramach WRPO przewiduje się zarówno otwarte jak i zamknięte nabory wniosków. 

Informacja w tym zakresie zamieszczana będzie we właściwym ogłoszeniu 

o konkursie. 

2. Przewiduje się jedno- lub dwustopniowe konkursy projektów. Decyzja w tym zakresie 

podejmowana jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz zamieszczana 

we właściwym ogłoszeniu o konkursie. 

 

Konkurs jednostopniowy (bez preselekcji wniosków) 

1. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wnioskodawcy składają w wyznaczonym 

terminie i miejscu wnioski aplikacyjne wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danego 

typu projektu załącznikami. 

2. Departament UMWW zarządzający Priorytetami WRPO (DWP, DPR) oraz IP 

rejestrują zgłoszone wnioski, po czym przeprowadzają ich ocenę formalną na 

podstawie kryteriów oceny formalnej zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia pewnych elementów wniosku. 

Niespełnienie wymogów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku.  

3. Równocześnie z oceną formalną wniosków prowadzona jest analiza finansowa 

wniosków, weryfikacja zapisów w studiach wykonalności oraz sprawdzenie, czy 

projekty objęte są pomocą publiczną. Po zakończeniu tego etapu weryfikacji dokonuje 

się ustalenia poziomu dofinansowania poszczególnych projektów.  

4. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym poddawany jest ocenie 

merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową na podstawie kryteriów 

merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Na wniosek komisji 

konkursowej istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia pewnych elementów wniosku. 

W przypadku niedostarczenia lub niepoprawnego dostosowania dokumentów, komisja 

konkursowa odrzuca wniosek. 
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19 5. DWP, DPR oraz IP sporządzają listę rankingową, na którą wpisywane są projekty, 

które uzyskały w trakcie oceny merytorycznej minimalną wymaganą liczbę punktów 

(co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów). 

6. Lista rankingowa przekazywana jest przez DWP, DPR oraz IP Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego. 

7. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały podejmuje ostateczną 

decyzję o wyborze projektów do dofinansowania. 

8. Informacja na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie jest zamieszczana 

na stronie internetowej Programu www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz przekazywana 

w formie pisemnej beneficjentom. 

9. Z beneficjentami projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podpisywane są umowy o dofinansowanie.  

10. W przypadku inicjatywy JEREMIE przewidzianej w działaniu 1.3 zgodnie z art. 44 

Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 wybrany zostanie Manager Funduszu 

Powierniczego. Zadaniem Managera Funduszu Powierniczego będzie przede 

wszystkim przygotowanie warunków konkursowych, przeprowadzenie konkursu oraz 

wybór pośredników finansowych w oparciu o kryteria wyboru projektów 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Ponadto zadaniem będzie zarządzanie 

finansami Funduszu Powierniczego JEREMIE, w tym w odniesieniu do operacji 

rozumianej zarówno jako wkład z programu operacyjnego w instrument inżynierii 

finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego instrumentu i inżynierii finansowej w 

przedsiębiorstwa lub przekazywanie im pożyczek lub poręczeń w zakresie programu 

operacyjnego. 

 

Konkurs dwustopniowy (preselekcja wniosków) 

1. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wnioskodawcy składają w wyznaczonym 

terminie i miejscu uproszczone wnioski preselekcyjne z określoną liczbą załączników. 

Departament UMWW zarządzający Priorytetami WRPO (DWP) oraz IP rejestrują 

zgłoszone wnioski, po czym przeprowadzają ocenę formalną wniosków na podstawie 

kryteriów oceny formalnej zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący WRPO. 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia pewnych elementów wniosku. 

Niespełnienie wymogów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku.  
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20 2. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym poddawany jest ocenie 

strategicznej dokonywanej przez komisję konkursową na podstawie kryteriów 

strategicznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Na wniosek komisji 

konkursowej istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia pewnych elementów wniosku. 

W przypadku niedostarczenia lub niepoprawnego dostosowania dokumentów, komisja 

konkursowa odrzuca wniosek 

3. DWP zarządzający Priorytetami WRPO oraz IP sporządzają listę rankingową, na którą 

wpisywane są projekty, które uzyskały w trakcie oceny strategicznej minimalną 

wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów).  

4. Lista rankingowa przekazywana jest przez DWP oraz IP Zarządowi Województwa 

Wielkopolskiego. 

5. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje wstępną decyzję o wyborze 

projektów do dofinansowania. 

6. Wnioskodawcy informowani są o podjęciu przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego wstępnej decyzji o dofinansowaniu danego projektu 

i zobowiązywani są do przygotowania i przekazania do Departamentu UMWW 

zarządzającego Priorytetami WRPO oraz IP właściwego wniosku aplikacyjnego wraz 

ze wszystkimi wymaganymi dla danego rodzaju projektu załącznikami.  

7. DWP oraz IP rejestrują złożone wnioski. 

8. Departament UMWW zarządzający Priorytetami WRPO oraz IP dokonują oceny 

formalnej złożonych wniosków na podstawie kryteriów formalnych zatwierdzonych 

przez Komitet Monitorujący WRPO. Beneficjent ma możliwość jednokrotnego 

uzupełnienia/poprawy wniosku. Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje 

odrzuceniem wniosku. 

9. Równocześnie z oceną formalną wniosków prowadzona jest analiza finansowa 

wniosków, weryfikacja zapisów w studiach wykonalności oraz sprawdzenie, czy 

projekty objęte są pomocą publiczną. Po zakończeniu tego etapu weryfikacji dokonuje 

się ustalenia poziomu dofinansowania poszczególnych projektów.  

10. Poprawne pod względem formalnym wnioski przekazywane są komisji konkursowej, 

która dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie kryteriów 

merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący WRPO. Na wniosek 

komisji konkursowej istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia pewnych elementów 
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21 wniosku. W przypadku niedostarczenia lub niepoprawnego dostosowania 

dokumentów, komisja konkursowa odrzuca wniosek 

11. Spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych jest warunkiem brzegowym 

dla ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zatwierdzeniu 

danego projektu do dofinansowania. 

12. Ze względu na fakt, że składanie przez poszczególnych beneficjentów właściwych 

wniosków aplikacyjnych wraz z pełną dokumentacją może być bardzo rozłożone 

w czasie, zakłada się, że na koniec każdego miesiąca informacja o wnioskach, które 

w danym miesiącu zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym 

i merytorycznym przekazywana jest Zarządowi Województwa Wielkopolskiego celem 

podjęcia wobec nich ostatecznej decyzji o dofinansowaniu. Dopuszcza się możliwość 

częstszego przedkładania pozytywnie ocenionych wniosków ZWW celem podjęcia 

wobec nich decyzji o dofinansowaniu. 

13. Informacja na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie jest zamieszczana 

na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz przekazywana w formie 

pisemnej beneficjentom. 

14. Z beneficjentami projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podpisywane są umowy o dofinansowanie.  

 

Projekty systemowe 

W przypadku projektów własnych UMWW realizowanych w ramach Priorytetu VII 

WRPO "Pomoc Techniczna" obowiązuje tryb systemowy właściwy dla pomocy technicznej. 

W Departamencie Polityki Regionalnej UMWW przygotowywany jest Plan Finansowy 

projektu określający planowane działania i wydatki z zakresu pomocy technicznej w danym 

roku. Plan Finansowy przyjmowany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w formie decyzji o dofinansowaniu.  

 

Procedura odwoławcza 

Na podstawie art. 30b-30g ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia 

polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), wnioskodawcy 

przysługują następujące środki odwoławcze: protest rozpatrywany przez IZ WRPO, skarga do 

właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego. 
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22  

Wykaz dokumentów służących realizacji Programu 

W celu przeprowadzenia w sposób efektywny procesu wdrażania WRPO, a przede 

wszystkim usprawnienia aplikowania o środki dostępne w ramach programu oraz w celu 

prawidłowego wypełnienia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie, niezbędna jest 

znajomość następujących dokumentów: 

 

1) Dokumenty programowe 

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Szczegółowy opis priorytetów WRPO  

• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach WRPO 

• Wzory wniosków o dofinansowanie projektów 

• Instrukcje wypełniania wniosków  

• Zakres studium wykonalności projektu/biznes planu 

• Wzory umów o dofinansowanie 

• Wzory wniosków o płatność 

• Wzory sprawozdań 

• inne  

 

2) Akty prawne 

o Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. 

z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 

o Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 

ze zm.) 

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 

113, poz. 759 ze zm.) 

o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

o Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

o inne dotyczące kwestii funduszy strukturalnych, polityki regionalnej, finansów 

publicznych, ochrony środowiska, pomocy publicznej, itp. 
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3) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 

• w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego 

• w zakresie sprawozdawczości 

• w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 

• w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 

o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO 

na lata 2007-2013 

• w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej  

Programem Operacyjnym 

• w zakresie korzystania z pomocy technicznej 

• w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych 

• w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów 

indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

• dotyczące komitetów monitorujących 

• w zakresie informacji i promocji 

• w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń 

• dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013 

• w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

• w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa 

• w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych 

• w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości 

w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 

programowania 2007-2013 

• w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej 

• dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów 

operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

na lata 2007-2013 
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24 • w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone 

dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. 

• w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami 

• w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym 

• do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych 

przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

na lata 2007 -2013 

 

 

Ww. wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dostępne są na stronie internetowej 

www.mrr.gov.pl.  
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2. Informacje na temat priorytetów i działań WRPO 
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26 2.1 PRIORYTET I  KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
 
Nr działania Nazwa działania 

1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 
1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 
1.5. Promocja regionalnej gospodarki 
1.6. Rozwój sieci i kooperacji 
1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych  

 
Realizacja priorytetu powinna doprowadzić do podwyższenia konkurencyjności regionalnej 
gospodarki przy wykorzystaniu istniejącego potencjału. Priorytet realizowany będzie poprzez 
działania prowadzące do wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw, ich innowacyjności, 
powiązań kooperacyjnych oraz współpracy z nauką. Ponadto, prowadzona będzie budowa 
instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw. 
Ważnym polem interwencji priorytetu będzie także infrastruktura terenów inwestycyjnych. 
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27  Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na podsta-
wie zlecenia płatności wystawianego przez in-
stytucję podpisującą umowę o dofinansowanie 
z Beneficjentem 

2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 

- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW) 
 

11. Numer i nazwa działania 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  

Celem działania jest rozwój gospodarczy 
i społeczny regionu poprzez bezpośrednie 
wsparcie skierowane do mikroprzedsiębiorstw 
w początkowym okresie funkcjonowania 
(do 2 lat działalności) polegające na 
zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz 
tworzeniu nowych miejsc pracy.  
  
Uzasadnienie realizacji działania 
Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw 
oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu 
widzenia rozwoju województwa pożądane jest 
wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie 
inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału 
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28 i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to 
poprawę ich oferty produktowej i technolo-
gicznej oraz dostosowanie ich działalności do 
wymogów Wspólnego Rynku UE. 
 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplementarność w ramach WRPO:  
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie   2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze 
Działanie   3.1 Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi     
Działanie   3.2. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku 
Działanie   3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
Działanie   3.7 Zwiększenie wykorzystania  
odnawialnych zasobów energii 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 
Działanie   4.2. Stymulowanie działalności B+R 
przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego 
- Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne -  
zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie   8.2. Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B 
 
PO IiŚ 2007-2013 
- Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska 
Działanie   4.1. Wsparcie systemów zarządzania 
środowiskowego 
Działanie   4.2. Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i zasobami 
Działanie   4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych 
technik (BAT) 
Działanie   4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie gospodarki wodno- ściekowej 
Działanie   4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie ochrony powietrza 
Działanie   4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 
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PO KL 2007-2013  
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich 
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
Działanie   2.1. Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki 
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 
Działanie   6.2. Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie   8.1 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie 
 
PROW 2007-2013 
- Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie   3.2. Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 
 
PO Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów 
Rybackich 2007-2013 
- Oś priorytetowa II Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 
Środek   2.1. Akwakultura 
Środek   2.2. Rybołówstwo śródlądowe 
Środek   2.3. Inwestycje w przetwórstwo i obrót 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaje projektów Schemat I: Projekty inwestycyjne: 
1. inwestycja w środki trwałe, 
2. inwestycja w wartości niematerialne 

i prawne (inwestycja w transfer technologii 
poprzez nabycie praw patentowych, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej). 

Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje 
wiążą się z: 

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa 

poprzez wprowadzenie nowych, 
dodatkowych produktów lub zasadniczą 
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 
w istniejącym przedsiębiorstwie. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze z zakresu: 

1. jakości - dotyczących w szczególności: 
- uzyskiwania i odnawiania certyfikatów 
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zgodności dla wyrobów, usług, surow-
ców, maszyn i urządzeń, aparatury 
kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji 
personelu, 

- wydawania deklaracji zgodności produ-
centa w zakresie określonym powyżej. 

2. wykorzystania zaawansowanych techno-
logii informatycznych w przedsiębiorstwie, 

3. wprowadzania przez przedsiębiorcę 
produktów na nowe rynki zagraniczne, 

4. pozyskiwania zewnętrznego finansowania 
na rozwój działalności gospodarczej, 

5. projektowania, wdrażana i doskonalenia 
nowego produktu lub usługi, lub 
opracowania planów marketingowych, 

6. opracowania strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, 

7. prowadzenia przedsiębiorstwa na teryto-
rium innych krajów UE. 

 
Preferowane w ramach działania będą 
projekty zakładające m.in.: innowacyjność 
(technologiczną, procesową, produktową: 
produkt-usługa, organizacyjną), realizację na 
obszarach wiejskich, rozwiązania w zakresie 
ochrony środowiska, zastosowanie technologii 
informatycznych i komunikacyjnych (ICT) 
w przedsiębiorstwie. 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 
09   Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 
09  Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski. 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia). 

e Działalność gospodarcza 03   Produkcja produktów żywnościowych 
i napojów 
04   Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów 
włókienniczych 
05   Wytwarzanie urządzeń transportowych 
06   Nieokreślony przemysł wytwórczy 
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31 10   Poczta i telekomunikacja  
11   Transport 
12   Budownictwo 
13   Handel hurtowy i detaliczny 
14   Hotele i restauracje 
15   Pośrednictwo finansowe 
16   Obsługa nieruchomości, wynajem 
i prowadzenie działalności gospodarczej 
18   Edukacja 
19   Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego 
20   Opieka społeczna, pozostałe usługi 
komunalne, społeczne i indywidualne 
21   Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 
22   Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  
16. 
 
 
 
 

Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbęd-
ne do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu.  
 
Kryteria kwalifikowania wydatków są zgodne z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 1 grudnia  2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy na 
usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 235, poz. 1549), 
 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, 
poz. 1599). 
 

Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

Nie dotyczy 

18. 
 
 
 
 

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają warunki 

określone w załączniku nr I do Rozporządzenia 
Komisji WE 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.  
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O dofinansowanie mogą ubiegać się 
mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły dzia-
łalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej lub 
wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześ-
niej niż 24 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku i aplikują o kwotę dofinansowania: 

- nie większą niż 200 000 PLN 
na realizację projektów inwestycyjnych, 

- nie większą niż 60 000 PLN 
na realizację projektów doradczych. 

 
Mikroprzedsiębiorstwa ubiegające się  
o wsparcie muszą prowadzić działalność  
i/lub mieć siedzibę na terytorium 
Wielkopolski, oraz muszą realizować projekt 
na terenie Województwa Wielkopolskiego. 
 
WYKLUCZENIA 
Wsparcie nie może być udzielone na projek-
ty dotyczące działalności gospodarczej:  

a) związanej z produkcją pierwotną 
produktów rolnych o których mowa w 
art. 1, ust. 3, lit. b Rozporządzenia 
Komisji WE nr 800/2008, 

b) związanej z przetwarzaniem i wprowa-
dzaniem do obrotu produktów rolnych w 
przypadkach wskazanych w art. 1, ust. 3, 
lit. c Rozporządzenia Komisji WE nr 
800/2008, 

c) w sektorze górnictwa węgla w rozumie-
niu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 
23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy 
państwa dla przemysłu węglowego (Dz. 
Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002), 

d) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
e) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz 

włókien syntetycznych w rozumieniu 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
pomocy publicznej4, 

f) w sektorze budownictwa okrętowego, 
g) w zakresie ratownictwa medycznego, 
h) wpisanej w zakres interwencji Programu 

Operacyjnego Rozwój Obszarów 
Wiejskich. (W ramach działania nie będą 
wspierane inwestycje objęte działaniem 

                                                 
4 Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w Załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien 
syntetycznych w Załączniku II do tych Wytycznych. 
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33 „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 17 lipca  2008 w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w 
ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzed-siębiorstw”  objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 
139, poz. 883)), 

i) związanej z eksportem do krajów 
trzecich lub państw członkowskich, czyli 
pomoc bezpośrednio związana z ilością 
wywożonych produktów tworzeniem i 
funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej 
lub z innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalnoś-
ci eksportowej, 

j) związanej z uzależnieniem od wykorzy-
stywania towarów produkcji krajowej na 
niekorzyść towarów przywożonych. 

 
Wsparcie nie może być udzielone 
a) NZOZ-om na realizację projektów zwią-

zanych ze świadczeniem usług opieki sta-
cjonarnej. Są uprawnione do dofinan-
sowania w ramach Działania 5.3 WRPO, 

b) mikroprzedsiębiorstwom na realizację 
projektów związanych z: 

     -   budową sieci teleinformatycznej celem 
świadczenia usług z zakresu dostępu do 
Internetu, 

     - realizacją procesów biznesowych w formie 
elektronicznej (integracja systemów 
informatycznych, B2B), 

c) mikroprzedsiębiorstwom, które prowadzą 
działalność gospodarczą krócej niż 12 
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku5, 
na realizację projektów z zakresu 
świadczenia e-usług, w tym na wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych do 
świadczenia tych usług. 

 
b 

Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Mikroprzedsiębiorstwa 

                                                 
5 Dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
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34 19. 
 
 
 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z artykułem 57 Rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006r. Beneficjent jest zobowiązany do 
zachowania trwałości operacji (projektu) 
przez okres trzech lat od  zakończenia jej 
realizacji. 

2. Beneficjent składając wniosek w konkursie 
dla Działania 1.1. nie może składać wniosku 
dotyczącego tych samych kosztów kwalifi-
kowanych w konkursie dla Działania 1.2. do 
momentu ostatecznego rozstrzygnięcia w 
ramach konkursu dla Działania 1.1. co do 
możliwości dofinansowania tego projektu.  

3. W ramach jednego konkursu dany benefi-
cjent może aplikować o dofinansowanie 
tylko jednego projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
 21,315 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

 10,694 mln Euro 
 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

   2,234 mln Euro  
 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

   8,387 mln Euro  

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifikowa-
nych na poziomie projektu (%) 
 
 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne 
1. 60% kosztów kwalifikowanych projektu  

inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw  
(z zastrzeżeniem pkt. 2). 

2. 40% kosztów kwalifikowanych w przypad-
ku mikroprzedsiębiorstw prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze tran-
sportu. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze 
1. 50% kosztów kwalifikowanych w projekcie 

z zakresu specjalistycznego doradztwa. 
 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) 

Schemat I: Projekty inwestycyjne 

1. 40% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego (z zastrzeżeniem pkt. 2). 
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35 2. 60% kosztów kwalifikowanych w przypad-
ku, mikroprzedsiębiorstw prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze 
transportu. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze 

1. 50% kosztów kwalifikowanych w projekcie 
z zakresu specjalistycznego doradztwa. 

 
27. 
 
 
 
 

Pomoc publiczna 
 
 
 
 

Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie 
z zapisami:  
 

a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach RPO (Dz. U. Nr 
239, poz. 1599). 

 
Maksymalna intensywność regionalnej pomo-
cy inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowa-
nych. Maksymalną intensywność regionalnej 
pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub 
średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem pro-
wadzących działalność gospodarczą w sekto-
rze transportu, podwyższa się o 20 punktów 
procentowych w przypadku pomocy udziela-
nej mikro i małym przedsiębiorcom oraz o 10 
punktów procentowych w przypadku pomocy 
udzielanej średnim  przedsiębiorcom. 

 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 1 grudnia  2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy na usługi 
doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców w ra-
mach regionalnych programów operacyj-
nych (Dz. U. Nr 235, poz. 1549). Dotyczy 
specjalistycznych usług doradczych. 
 

Maksymalna intensywność pomocy liczona 
jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto 
do wydatków kwalifikowanych wynosi 50%. 
 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązu-
jącymi w tym zakresie zasadami. 
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36 29. Minimalna/maksymalna 
wartość  projektu  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu na zakup środków trwałych 
przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projek-
tach dotyczących własnej działalności B+R 
(dla własnych potrzeb) do 400 000 PLN  
(zgodnie z linią demarkacyjną z Programem 
Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka). 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne 
 

1. Minimalna kwota dofinansowania  
 9  000 PLN 

       2.   Maksymalna kwota dofinansowania   
             200 000 PLN 
 
Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze

 
1. Minimalna kwota dofinansowania 

3 000 PLN 
2.   Maksymalna kwota dofinansowania  
     60 000 PLN 
 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania6 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy  

 

                                                 
6  Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność. 
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Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numeri nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na 
podstawie zlecenia płatności wystawianego przez 
instytucję podpisującą umowę  o dofinansowanie 
z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
12. Cel i uzasadnienie działania: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cel działania  
Celem działania jest rozwój gospodarczy 
i społeczny regionu poprzez bezpośrednie 
wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające 
na celu podniesienie poziomu innowacyjności 
przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, 
bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby 
regionalnej gospodarki i tworzenie nowych 
miejsc pracy zgodnie ze Strategią Europa 2020 - 
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz Regionalną 
Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2010-2020. 
 



 

 
 

38

38 Uzasadnienie realizacji działania 
Rozwój sektora MSP wywiera w ostatnich 

latach znaczący wpływ na rozwój społeczno – 
gospodarczy województwa. Przedsiębiorstwa te 
odgrywają dominującą role jako pracodawca. 
Realizacja działania ma na celu wzrost poziomu 
konkurencyjności, innowacyjności i zdolności 
inwestycyjnej przedsiębiorstw z sektora MSP, 
dokonywania zasadniczych zmian produktów 
lub procesów produkcyjnych oraz dostosowania 
działalności przedmiotowych przedsiębiorstw 
do wymogów Wspólnego Rynku UE.  

Realizacja działania w szczególności w 
obszarze schematu III  ma przyczynić się także 
do osiągnięcia założeń  określonych w 
długookresowym programie rozwoju społeczno- 
gospodarczego Europa 2020 w szczególności 
priorytetu „inteligentny wzrost” (ang. Smart 
growth) zakładającego oparcie  rozwoju na 
wiedzy i innowacjach. Ponadto działanie 
realizuje cele Regionalnej Strategii Innowacji 
dla Wielkopolski na lata 2010-2020, która w 
jednym z dwóch kluczowych programów 
strategicznych uznaje szczególną rolę 
przedsiębiorstw jako podmiotów wdrażających 
innowacje. 
 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Komplementarność w ramach WRPO  
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie   2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze 
Działanie   3.1 Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi     
Działanie   3.2. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku 
Działanie   3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
Działanie   3.7 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych zasobów energii 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 
Działanie   4.2. Stymulowanie działalności B+R 
przedsiębiorstw, oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego 
Działanie   4.4 Nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym 
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39 - Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne  -  
zwiększenie innowacyjności gospodarki 
Działanie   8.2. Wspieranie wdrażania 
elektronicznego biznesu typu B2B 

 
PO IiŚ 2007-2013 
- Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska 
Działanie   4.1. Wsparcie systemów zarządzania 
środowiskowego 
Działanie   4.2. Racjonalizacja gospodarki 
odpadami i zasobami 
Działanie   4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych 
technik (BAT) 
Działanie   4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
Działanie   4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie ochrony powietrza 
Działanie   4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych 
 
PO KL 2007-2013  
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich 
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
Działanie   2.1. Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki 
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich 
Działanie   6.2. Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie   8.1 Rozwój pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie 
 
PROW 2007-2013 
- Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
Działanie   3.2. Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. 
 
PO Zrównoważony Rozwój Sektora 
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów 
Rybackich 2007-2013 
- Oś priorytetowa II Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 
Środek 2.1.   Akwakultura 
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40 Środek 2.2.   Rybołówstwo śródlądowe 
Środek 2.3.   Inwestycje w przetwórstwo i obrót 

14 Rodzaje projektów 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne: 
1. inwestycja w środki trwałe, 
2. inwestycja w wartości niematerialne 

i prawne (inwestycja w transfer technologii 
poprzez nabycie praw patentowych, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej). 

 
Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje 
wiążą się z: 

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa 

poprzez wprowadzenie nowych dodatko-
wych produktów lub zasadniczą zmianą 
dotyczącą procesu produkcyjnego w 
istniejącym przedsiębiorstwie. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze  z zakresu: 
1. jakości - dotyczących w szczególności: 

- uzyskiwania i odnawiania certyfikatów 
zgodności dla wyrobów, usług, surowców, 
maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-
pomiarowej lub kwalifikacji personelu, 

- wydawania deklaracji zgodności producen-
ta w zakresie określonym powyżej. 

2. wykorzystania zaawansowanych technologii 
informatycznych w przedsiębiorstwie, 

3. wprowadzania przez przedsiębiorcę 
produktów na nowe rynki zagraniczne, 

4. pozyskiwania zewnętrznego finansowania na 
rozwój działalności gospodarczej, 

5. projektowania, wdrażana i doskonalenia no-
wego produktu lub usługi, lub opracowania 
planów marketingowych, 

6. opracowania strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, 

7. prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium 
innych krajów UE. 

 
Schemat III: Projekty inwestycyjne 
zakładające nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 
w zakresie:  
1. nabycie i zastosowanie nowych (stosowa-
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41 nych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 
rozwiązań technologicznych, 

2. zakup niezbędnych środków trwałych i  
wartości niematerialnych i prawnych, 

3. nowych rozwiązań organizacyjnych,  
prowadzących do poprawy produktywności 
i efektywności (w tym np. marketingowe, 
logistyczne, w zakresie dystrybucji, syste-
mów informacyjnych i zarządzania); zaku-
pu niezbędnych środków trwałych, wartoś-
ci niematerialnych i prawnych dotyczących 
wprowadzenia zmian organizacyjnych. 

 
Schemat IV: Projekty inwestycyjne 
realizowane w ramach pomocy de minimis 

1. inwestycja w środki trwałe, 
2. inwestycja w wartości niematerialne 

i prawne (inwestycja w transfer technolo-
gii poprzez nabycie praw patentowych, 
licencji, know-how lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej). 

 
Preferowane w ramach działania będą projekty 
zakładające m.in.: innowacyjność (technolo-
giczną7, procesową, produktową: produkt/usłu-
ga, organizacyjną), realizację na obszarach 
wiejskich, rozwiązania w zakresie ochrony 
środowiska, zastosowanie technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych (ICT) w przedsię-
biorstwie.    
 
W przypadku projektów realizowanych w ra-
mach schematu III wymagane jest zastosowanie 
nowych rozwiązań technologicznych stosowa-
nych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat). 
 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a. Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 
07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośred-
nio związane z dziedziną badań i innowacji 
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsię-
biorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa, itp.) – dotyczy schematu III. 
08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. 
09 – Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 
Społeczeństwo informacyjne 

                                                 
7 Nie dotyczy projektów w schemacie III. 
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42 15 – Inne działania mające na celu poprawę 
dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 
wykorzystanie. 

b. Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośred-
nio związane z dziedziną badań i innowacji 
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsię-
biorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa, itp.) – dotyczy schematu III. 
08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. 
09 – Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 
Społeczeństwo informacyjne 
15 – Inne działania mające na celu poprawę 
dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 
wykorzystanie. 

c. Forma finansowania 01 – Pomoc bezzwrotna. 
d. Typ obszaru 01 – Obszar miejski. 

05 – Obszary wiejskie (poza obszarami 
górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia). 

e. Działalność gospodarcza 03   Produkcja produktów żywnościowych 
i napojów 
04   Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów 
włókienniczych 
05   Wytwarzanie urządzeń transportowych 
06   Nieokreślony przemysł wytwórczy 
10    Poczta i telekomunikacja  
11    Transport 
12    Budownictwo 
13    Handel hurtowy i detaliczny 
14    Hotele i restauracje 
15    Pośrednictwo finansowe 
16   Obsługa nieruchomości, wynajem 
i prowadzenie działalności gospodarczej 
18   Edukacja 
19   Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego 
20   Opieka społeczna, pozostałe usługi 
komunalne, społeczne i indywidualne 
21   Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 
22   Inne niewyszczególnione usługi 
 

f. Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  
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43 16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofi-
nansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu.  
 
Kryteria kwalifikowania wydatków są zgodne z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-

nalnego z dnia 1 grudnia  2010 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy na usługi 
doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw w ramach 
regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 235, poz. 1549), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwe-
stycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599), 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy  de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. 
U. Nr 236, poz. 1562). 

 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6. 

17. Zakres stosowania cross- 
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 

 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
spełniają warunki określone w załączniku nr I do 
Rozporządzenia Komisji WE 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008r.  
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw uprawnio-
nych do ubiegania się o wsparcie w ramach 
Działania 1.1. – dotyczy schematów I, II i IV. 
 
Schemat III – przedsiębiorstwa działające 
w sektorze MSP. 
 
O dofinansowanie w ramach schematów I, II i 
IV mogą się ubiegać: 

a) małe i średnie przedsiębiorstwa,  
b) mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły 

działalność gospodarczą wcześniej niż 24 
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44 miesiące (dzień uzyskania wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej lub 
wpisu do rejestru przedsiębiorców) przed 
dniem złożenia wniosku,  

c) mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły 
działalność gospodarczą nie wcześniej niż 
24 miesiące (dzień uzyskania wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej lub 
wpisu do rejestru przedsiębiorców) przed 
dniem złożenia wniosku, ale aplikujące o 
kwotę dofinansowania: 
- powyżej 200 000 PLN na realizację 

projektów inwestycyjnych,  
- powyżej 60 000 PLN na realizację 

projektów doradczych. 
 
Ponadto w ramach schematów I, III  i IV 
możliwe jest wsparcie projektów o wartości 
dofinansowania powyżej 300 tys. PLN 
realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na 
obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 
w zakresie interwencji wskazanym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 17 lipca  2008 w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 
883 ze zmianami). 
 
O dofinansowanie w ramach schematu III mogą 
się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MSP.  
 
Przedsiębiorstwa z sektora MSP ubiegające 
się o wsparcie muszą prowadzić działalność  
i/lub mieć siedzibę na terytorium 
Wielkopolski oraz muszą realizować projekt 
na terenie Województwa Wielkopolskiego. 

 
WYKLUCZENIA 
Wsparcie nie może być udzielone na pro-
jekty dotyczące działalności gospodarczej:  

a) związanej z produkcją pierwotną produk-
tów rolnych o których mowa w art. 1, ust. 
3, lit. b Rozporządzenia Komisji WE nr 
800/2008, 

b) związanej z przetwarzaniem i wprowadza-
niem do obrotu produktów rolnych w przy-
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45 padkach wskazanych w art. 1, ust. 3, lit. c 
Rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008, 

c) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu 
rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 
lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa 
dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 
205/1 z 2.08.2002), 

d) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
e) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz 

włókien syntetycznych w rozumieniu prze-
pisów wspólnotowych dotyczących pomo-
cy publicznej8 (nie dotyczy Schematu IV), 

f) w sektorze budownictwa okrętowego, 
g) w zakresie ratownictwa medycznego, 
h) wpisanej w zakres interwencji Programu 

Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiej-
skich. (W ramach działania nie będą wspie-
rane inwestycje objęte działaniem „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca  2008 
w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania  „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 
2008 nr 139, poz. 883), 

i) związanej z eksportem do krajów trzecich 
lub państw członkowskich, czyli pomoc 
bezpośrednio związana z ilością wywożo-
nych produktów tworzeniem i funkcjono-
waniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności eksportowej, 

j) związanej z uzależnieniem od wykorzy-
stywania towarów produkcji krajowej na 
niekorzyść towarów przywożonych.   

 
Wsparcie nie może być udzielone: 
a) NZOZ-om na realizację projektów zwią-
zanych ze świadczeniem usług opieki 
stacjonarnej. Są uprawnione do dofinan-
sowania w ramach Działania 5.3 WRPO, 
b) przedsiębiorstwom z sektora MSP 
na realizację projektów związanych z: 

                                                 
8 Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w Załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4.3.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien 
syntetycznych w Załączniku II do tych Wytycznych. 
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46 - budową sieci teleinformatycznej celem 
świadczenia usług z zakresu dostępu do 
Internetu, 

-  realizacją procesów biznesowych w formie 
elektronicznej (integracja systemów 
informatycznych, B2B) 

c) mikroprzedsiębiorstwom i małym przed-
siębiorstwom, które rozpoczęły działalność 
gospodarczą nie wcześniej niż 12 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku9 na realizację 
projektów z zakresu świadczenia e-usług, w 
tym na wytworzenie produktów cyfrowych 
niezbędnych do świadczenia tych usług. 

b. 
 
 

Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

Przedsiębiorcy sektora MSP. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a. Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami 
rozdziału 1.5. 

b. Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20.  Informacje dodatkowe 1. Zgodnie z artykułem 57 Rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 
r. Beneficjent jest zobowiązany do zachowa-
nia trwałości operacji (projektu) przez okres 
trzech lat od zakończenia jej realizacji. 

2. Beneficjent składając wniosek w konkursie 
dla Działania 1.2. nie może składać wniosku 
dotyczącego tych samych kosztów kwalifi-
kowanych w konkursie dla Działania 1.1. do 
momentu ostatecznego rozstrzygnięcia w 
ramach konkursu dla Działania 1.2. co do 
możliwości dofinansowania tego projektu. 

3. W ramach jednego konkursu dany 
beneficjent może aplikować o dofinansowa-
nie tylko jednego projektu. 

Część finansowa 
21. 
 

Alokacja finansowa na działanie 
ogółem  

321,914 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

175,257 mln Euro 
 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

9,200  mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

137,457 mln Euro 

                                                 
9 Dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
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47 25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne 
1. 60% kosztów kwalifikowanych projektu 

inwestycyjnego dla mikro i małych 
przedsiębiorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 

 

2. 50% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla średnich  przedsię-
biorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 

 

3. 40% kosztów kwalifikowanych projektu 
w przypadku mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze transportu. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze 

1. 50% kosztów kwalifikowanych projektu  
z zakresu specjalistycznego doradztwa. 

 
Schemat III: Projekty inwestycyjne 
zakładające nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 
1.  60% kosztów kwalifikowanych projektu 

inwestycyjnego dla mikro i małych przed-
siębiorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 
 

2.  50% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla średnich przedsię-
biorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 
 

3. 40% kosztów kwalifikowanych projektu 
w przypadku mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą w sektorze transportu. 

 
Schemat IV: Projekty inwestycyjne 
realizowane w ramach pomocy de minimis 

1. 70% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne 
1. 40% kosztów kwalifikowanych projektu 

inwestycyjnego dla mikro i małych przed-
siębiorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 
 

2.  50% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla średnich przedsię-
biorstw (z zastrzeżeniem  pkt. 3). 

3.  60% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego w przypadku mikro,  
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małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
w sektorze transportu. 

 
Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze 

1. 50% kosztów kwalifikowanych w projek-
cie z zakresu specjalistycznego doradztwa. 

 
Schemat III: Projekty inwestycyjne 
zakładające nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) 

1. 40% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla mikro i małych 
przedsiębiorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 

 

2. 50% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla średnich przedsię-
biorstw (z zastrzeżeniem pkt. 3). 

 

3. 60% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego w przypadku mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
w sektorze transportu. 

 
Schemat IV: Projekty inwestycyjne 
realizowane w ramach pomocy de minimis 

1. 30% kosztów kwalifikowanych projektu 
inwestycyjnego dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

27. Pomoc publiczna Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie 
z zapisami:  
 

a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzie-
lania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach RPO (Dz. U. Nr 239, poz. 1599), 

Maksymalna intensywność regionalnej pomo-
cy inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowa-
nych. Maksymalną intensywność regionalnej 
pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub 
średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem pro-
wadzących działalność gospodarczą w sek-
torze transportu, podwyższa się o 20 punktów 
procentowych w przypadku pomocy udziela-
nej mikro i małym przedsiębiorcom oraz o 10 
punktów procentowych w przypadku pomocy 
udzielanej średnim przedsiębiorcom. 
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49 b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia z dnia 1 grudnia  2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy na usługi dorad-
cze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 235, poz. 1549). Dotyczy specjalistycz-
nych usług doradczych. 

Maksymalna intensywność pomocy liczona 
jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do 
wydatków kwalifikowanych wynosi 50%. 
 

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy  de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 236, poz. 1562). 

Maksymalna intensywność pomocy de 
minimis liczona jako stosunek ekwiwalentu 
dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych 
wynosi 70%. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązują-
cymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość  
kosztów projektu   
 
 
 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych  
projektu na zakup środków trwałych przez 
przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach 
dotyczących własnej działalności B+R 
(dla własnych potrzeb) do 400 000 PLN. 
 
Schemat III: Projekty inwestycyjne 
zakładające nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat): 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu do 8 000 000 PLN  (zgodnie z 
linią demarkacyjną z Programem Operacyj-
nym Innowacyjna Gospodarka). 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat I: Projekty inwestycyjne: 
1. Minimalna kwota dofinansowania dla 

mikroprzedsiębiorstw działających nie 
dłużej niż 2 lata – powyżej 200 000 PLN. 
  

2. Minimalna kwota dofinansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw działających dłużej 
niż 2 lata – 9 000 PLN. 
 

3. Minimalna kwota dofinansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
9 000 PLN. 
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4. Maksymalna kwota dofinansowania  dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
1.200 000 PLN. 

 

5. Minimalna kwota dofinansowania dla pro-
jektów realizowanych przez mikroprzed-
siębiorstwa na obszarach wiejskich zdefi-
niowanych w PROW w zakresie interwen-
cji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 
 2008 w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, 
poz. 883 ze zmianami) 
– powyżej 300 000 PLN. 

 

Schemat II: Specjalistyczne projekty 
doradcze:  

1. Minimalna kwota dofinansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw działających nie 
dłużej niż 2 lata – powyżej 60 000 PLN.  
 

2. Minimalna kwota dofinansowania dla 
mikroprzedsiębiorstw działających dłużej 
niż 2 lata – 3 000 PLN. 
 

3. Minimalna kwota dofinansowania dla 
małych i średnich przedsiębiorstw  
3 000 PLN. 

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
200 000 PLN. 

 

Schemat III: Projekty inwestycyjne 
zakładające nabycie i zastosowanie nowych 
rozwiązań technologicznych (stosowanych 
na świecie nie wcześniej niż od 3 lat): 

1. Minimalna kwota dofinansowania   
9 000 PLN. 
 

2. Maksymalna kwota dofinansowania dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(z zastrzeżeniem pkt. 3) 
do 4 000 000 PLN. 

 

3. Maksymalna kwota dofinansowania dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
w sektorze transportu do 3 200 000 PLN. 
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51 4. Minimalna kwota dofinansowania dla 
projektów realizowanych przez mikro-
przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich 
zdefiniowanych w PROW w zakresie in-
terwencji wskazanym w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 lipca  2008 w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 
883 ze zm.) powyżej 300 000 PLN. 

 
Schemat IV: Projekty inwestycyjne 
realizowane w ramach pomocy de minimis 
1. Minimalna kwota dofinansowania dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
– powyżej 200 000 PLN. 

 

2. Minimalna kwota dofinansowania dla pro-
jektów realizowanych przez mikroprzed-
siębiorstwa na obszarach wiejskich zdefi-
niowanych w PROW w zakresie interwen-
cji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 
 2008 w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, 
poz. 883 ze zmianami) 
– powyżej 300 000 PLN. 

 

3. Maksymalna kwota dofinansowania  dla  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
500 000 PLN (z zastrzeżeniem pkt. 4). 

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania  dla  
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą 
w sektorze transportu 350 000 PLN. 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania10 
32. Wysokość udziału cross 

financingu (%) 
Nie dotyczy 

                                                 
10 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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52 
Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia 
przedsiębiorczości 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

Wkład na Inicjatywę JEREMIE - Instytucja 
Zarządzająca Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW) – płatność została dokonana. 

11. Numer i nazwa działania 1.3. Rozwój systemu finansowych 
instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa dostępu mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw regionu do 
zewnętrznych źródeł finansowania.  
Działanie realizowane jest za pomocą inicjatywy 
JEREMIE – Joint European  Resources for Micro 
to Medium Enterprices (Wspólne Europejskie 
Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsię-
biorstw). Środki finansowe dostępne w ramach 
działania służą utworzeniu Funduszu Powierni-
czego, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm., zarządza-
nego przez Managera. 
Zadaniem Managera Funduszu Powierniczego 
jest przede wszystkim przygotowanie warunków 
konkursowych, przeprowadzenie konkursów, 
wybór Pośredników Finansowych, zarządzanie 
finansami Funduszu Powierniczego JEREMIE, w 
tym w odniesieniu do operacji rozumianej 
zarówno jako wkład z programu operacyjnego w 
instrument inżynierii finansowej, jak i późniejsze 
inwestycje tego instrumentu w przedsiębiorstwa. 
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53 Środki będące w dyspozycji Funduszu będą 
przekazywane za pomocą Pośredników Finanso-
wych oferujących instrumenty zewnętrznego 
finansowania przedsiębiorczości takie jak: 
instrumenty poręczenione, pożyczkowe, kapitału 
ryzyka i inne. 
 
Zwrócone do Funduszu Powierniczego środki 
będą udostępniane do powtórnego inwestowania 
zgodnie z celem głównym działania jakim jest 
poprawa dostępu mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego 
do źródeł finansowania zewnętrznego. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet III Kapitał dla innowacji 
Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka 
- Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 

14. Przykładowe rodzaje projektów Operacja – Fundusz Powierniczy 
Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierni-
czym alokującym środki w sposób zwrotny w 
instrumenty inżynierii finansowej, o którym 
mowa w art. 44 Rozp. Rady (WE) 1083/2006 z 
późn. zm. 
 
Operacja I stopnia – Pośrednicy Finansowi 
Udostępnienie na rzecz Pośredników Finanso-
wych (instrumentów inżynierii finansowej) pro-
duktów finansowych, w szczególności produk-
tów pożyczkowych i poręczeniowych oraz kapi-
tału ryzyka. 
 
Operacja II stopnia – MŚP 
Bezpośrednie wsparcie sektora MŚP za pomocą 
instrumentów finansowych takich jak 
instrumenty pożyczkowe, poręczeniowe, kapitału 
ryzyka i inne. 
 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 
05 - Usługi w zakresie zaawansowanego wspar-
cia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 
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54 c Forma finansowania 02 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 
dofinansowania, gwarancje)  
04 Inne formy finansowania 

d Typ obszaru 01 Obszar miejski 
05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 15  Pośrednictwo finansowe 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania  
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
finansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu. 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z art. 78 pkt 6 b, c oraz d Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 z późn. zm. i innymi 
właściwymi dokumentami. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 
 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Operacja –Fundusz Powierniczy 

Jako typy beneficjentów w przypadku Managera 
Funduszu Powierniczego wyróżnia się: 
 
1. Banki krajowe 
2. Instytucje finansowe 
3. Instytucje kredytowe 
rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo 
bankowe (Dz. U. 02.72.665) z późn. zm. 
 

Operacja I stopnia – Pośrednicy Finansowi 
Do udziału w konkursach na wybór Pośredników 
Finansowych (instrumentów inżynierii 
finansowej) uprawnione są podmioty, spełniające 
warunki konkursowe, na rzecz których 
udostępnione zostaną produkty finansowe 
przeznaczone na wsparcie MŚP. 
 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie  z 
definicją w Załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 
r. z późn. zm. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 
Dz. U. L 214 z 09.08.2008. 
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55 19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Operacja –Fundusz Powierniczy 
Wybór Managera Funduszu Powierniczego 
oparty jest o tryb konkursowy zgodnie 
z zapisami rozdziału 1.5 
 
Operacja I stopnia – Pośrednicy Finansowi 
Wyboru Pośredników Finansowych dokonuje 
Manager Funduszu Powierniczego w oparciu o 
kryteria wyboru projektów, zgodnie z 
regulaminem konkursu. 
 
Operacja II stopnia – MŚP 
Mikro, małe i średnie otrzymują wsparcie 
bezpośrednio od Pośredników Finansowych po 
spełnieniu warunków odpowiednich dla 
poszczególnych instrumentów finansowych. 
 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Operacja – Fundusz Powierniczy 
Tryb oceny wniosku o finansowanie Funduszu 
Powierniczego zarządzanego przez Managera 
Funduszu obywa się zgodnie z zapisami 
rozdziału 1.5. 
 
Operacja I stopnia – Pośrednicy Finansowi 
Tryb oceny wniosku o finansowanie 
Pośredników Finansowych  obywa się zgodnie z 
regulaminem konkursu ogłoszonym przez 
Managera Funduszu Powierniczego. 
 
Operacja II stopnia - MŚP 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  składają 
wnioski o udzielenie poszczególnego instrumen-
tu finansowego, które podlegają ocenie zgodnie 
ze standardami Pośredników Finansowych i w 
oparciu o założenia opracowane przez Managera 
Funduszu. 

20. Informacje dodatkowe W ramach realizacji inicjatywy JEREMIE, 
wyróżnić można trzy etapy realizacji Operacji. 
Etapem pierwszym jest Operacja w ramach, 
której utworzony jest  Fundusz Powierniczy 
zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady WE nr 
1083/2006 z późn. zm. Etap drugi  pomiędzy 
Managerem Funduszu Powierniczego a Pośredni-
kami Finansowymi określony został jako 
Operacja I stopnia. Operację II stopnia stanowi 
etap mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
wspartych przez Pośredników Finansowych 
wybranych w ramach operacji I stopnia. 
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56 Operacja – Fundusz Powierniczy 
W ramach działania wybierany jest jeden 
Fundusz Powierniczy zgodnie z art. 44 
Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 
z późn. zm. W ramach jednego konkursu, dany 
beneficjent może aplikować o dofinansowanie 
tylko jednego projektu 
 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
120,000 mln Euro 
 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

90,000 mln Euro 
 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

30,000 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

- 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

- 
 

27. Pomoc publiczna  W przypadku grup docelowych będą miały 
zastosowanie właściwe dokumenty. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

- 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

- 

31. Forma płatności - 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 
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57 
Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią 
Innowacji 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca 
w certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów 

I. Płatności dla Beneficjentów: 
1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 
 
II. Schemat III 
Wkład na inicjatywę JESSICA - Instytucja 
Zarządzająca Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW)- płatność została dokonana. 

11. Numer i nazwa działania 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z 
Regionalną Strategią Innowacji 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Celem działania jest wzmocnienie regional-

nego systemu innowacyjnego poprzez wzmoc-
nienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej 
oraz instytucji otoczenia biznesu. Schemat III 
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58 działania realizowany jest w ramach inicjatywy 
JESSICA (Joint European Support for Sustainab-
le Investment in City Areas”) - „Wspólne Euro-
pejskie Wsparcie na Rzecz Trwałego i Zrówno-
ważonego Rozwoju Obszarów Miejskich”. 
JESSICA jest to inicjatywa uruchomiona przez 
Komisję Europejską i Europejski Bank Inwesty-
cyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady 
Europy w celu wspierania trwałych i zrównowa-
żonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na 
obszarach miejskich.   

Środki finansowe dostępne w ramach Sche-
matu III działania służą utworzeniu Funduszu 
Powierniczego, o którym mowa w art. 44 
Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z późn. 
zm., zarządzanego przez Managera. 

Zadaniem Managera Funduszu Powierni-
czego jest przede wszystkim przygotowanie 
warunków konkursowych, przeprowadzenie kon-
kursów, wybór Funduszu/Funduszy Rozwoju 
Obszarów Miejskich, zarządzanie finansami 
Funduszu Powierniczego JESSICA, w tym w 
odniesieniu do operacji rozumianej zarówno jako 
wkład z programu operacyjnego w instrument 
inżynierii finansowej, jak i późniejsze inwestycje 
tego instrumentu w projekty miejskie.   

Środki będące w dyspozycji Funduszu 
Powierniczego będą przekazywane za pomocą 
Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miej-
skich powołanych jako niezależna osoba prawna/ 
niezależne osoby prawne zarządzana/zarządzane 
na podstawie umów między współfinansującymi 
partnerami lub udziałowcami, lub też jako 
wydzielona jednostka finansowa w ramach 
instytucji finansowej.  

Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miej-
skich są to fundusze inwestujące w partnerstwa 
publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w 
Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów 
Miejskich. 

Zwrócone do Funduszu Powierniczego środki 
będą udostępniane do powtórnego inwestowania 
zgodnie z celem głównym inicjatywy JESSICA 
jaki stanowi wspieranie trwałych i zrównowa-
żonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na 
obszarach miejskich. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 

Konkurencyjność regionalnej gospodarki za-
leży zarówno od zdolności generowania inno-
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59 wacji, jak i możliwości ich absorpcji. Z diagnozy 
społeczno-gospodarczej wynika, iż innowacyj-
ność wielkopolskich przedsiębiorstw jest ograni-
czona. Ponadto, w niewielkim stopniu korzystają 
one z innowacji tworzonych w regionie, ograni-
czając się do źródeł zewnętrznych. Jedną z przy-
czyn są niskie nakłady na sferę B+R oraz niewy-
starczający potencjał i oferta usługowa instytucji 
otoczenia biznesu, które, powinny tworzyć, po-
przez kompleksową ofertę, system wspomagają-
cy przepływ innowacji do przedsiębiorstw, zwię-
kszający ich zdolności absorpcyjne w tym zakre-
sie. Wsparcie umożliwi powstanie/rozwój sil-
nych, mogących z łatwością utrzymać się na ryn-
ku instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków 
prowadzących działalność gospodarczą w zakre-
sie B+R. 

Instytucje te, stosujące w jak największym 
stopniu zasadę „jednego okienka”, powinny 
ułatwić przedsiębiorcom dostęp do komplekso-
wych, wysokiej jakości usług (w tym wysoko-
specjalistycznych) oraz nowych rozwiązań, co 
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i 
innowacyjności wielkopolskich firm. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO 
 - Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych 
Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego  

Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii 
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla 
budowy gospodarki opartej na wiedzy 
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz 
przedsiębiorców realizowanych przez jednostki 
naukowe 
- Priorytet II Infrastruktura sfery B+R 
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim 
potencjale badawczym  
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60 Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem 
infrastruktury informatycznej nauki 
- Priorytet III Kapitał dla innowacji 
Działanie 3.1 Inicjowanie działalności 
innowacyjnej 
- Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne 
przedsięwzięcia 
Działanie 4.2 Inwestycje związane z 
działalnością B+R w przedsiębiorstwach 
- Priorytet V Dyfuzja innowacji 
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi proinnowacyjne 
oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym 
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków 
innowacyjności 
 
PO KL 2007-2013  
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu 
adaptacyjności kadr 
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.2 Transfer wiedzy 

14. Rodzaje projektów Schemat I Kompleksowe wsparcie 
świadczenia usług dla przedsiębiorstw 
Tworzenie nowych i rozwój istniejących insty-
tucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredni-
czących pomiędzy nauką a biznesem, takich jak:  
- inkubatory przedsiębiorczości,  
- parki przemysłowe,  
- parki naukowo-technologiczne,  
- inkubatory technologiczne,  
- inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, 
- centra transferu technologii, 
- inne ośrodki innowacyjności. 
 
Schemat II Infrastruktura badawczo-
rozwojowa 
Budowa i rozbudowa obiektów oraz zakup 
urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac 
badawczych i rozwojowych.  
 
Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu na terenach miejskich.  
Operacja – Fundusz Powierniczy  
Utworzenie i zarządzanie Funduszem 
Powierniczym, alokującym środki w sposób 
zwrotny w instrumenty inżynierii finansowej, o 
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61 którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z późn. zm. 
 
Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich 
Wniesienie wkładu do Funduszu/Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich powołanych jako 
niezależna osoba prawna/niezależne osoby 
prawne zarządzana/zarządzane na podstawie 
umów między współfinansującymi partnerami 
lub udziałowcami, lub też jako wydzielona 
jednostka finansowa w ramach instytucji 
finansowej.  
Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich 
są to fundusze inwestujące w partnerstwa 
publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w 
Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów 
Miejskich. 
 
Operacja II stopnia – Projekty Miejskie 
Bezpośrednie wsparcie przekazywane za pośred-
nictwem Funduszu/Funduszy Rozwoju Obsza-
rów Miejskich w formie inwestycji, dokonywa-
nych za pomocą zwrotnych instrumentów inży-
nierii finansowej,  w partnerstwa publiczno-pry-
watne i inne projekty ujęte w Zintegrowanym 
Planie Rozwoju Obszarów Miejskich. 
W ramach Schematu III inwestycje te będą 
skierowane na tworzenie nowych i rozwój 
istniejących instytucji otoczenia biznesu na 
terenach miejskich. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 
02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w 
sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informa-
tyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjali-
styczne ośrodki kompetencji technologicznych, 
03 – Transfer technologii i doskonalenie sieci 
współpracy między MŚP, między MŚP a innymi 
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego ro-
dzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa 
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrod-
kami badawczymi oraz biegunami naukowymi i 
technologicznymi (parkami naukowymi i techno-
logicznymi, technopoliami, itd.) 
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego 
wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw 
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62 07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośred-
nio związane z dziedziną badań i innowacji 
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsię-
biorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa, itp.). 
09 – Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 
10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 
sieci szerokopasmowe) 
15 – Inne działania mające na celu poprawę 
dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 
wykorzystanie 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w 
sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informa-
tyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjali-
styczne ośrodki kompetencji technologicznych, 
03 – Transfer technologii i doskonalenie sieci 
współpracy między MŚP, między MŚP a innymi 
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego ro-
dzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa po-
maturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
badawczymi oraz biegunami naukowymi i 
technologicznymi (parkami naukowymi i 
technologicznymi, technopoliami, itd.) 
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego 
wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw 
07 – Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośred-
nio związane z dziedziną badań i innowacji 
(innowacyjne technologie, tworzenie przedsię-
biorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i 
przedsiębiorstwa, itp.). 
10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 
sieci szerokopasmowe) 
09 – Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 
15 – Inne działania mające na celu poprawę 
dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 
wykorzystanie 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
02 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 
oprocentowania, gwarancje) 
04 Inne formy finansowania 

d Typ obszaru 01  Obszar miejski 
05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 16 Obsługa nieruchomości, wynajem 
i prowadzenie działalności gospodarczej 
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63 22     Inne niewyszczególnione usługi 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbę-
dne do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6. 
 
Dla Schematu III – zgodnie z art. 78 ust. 6 lit a 
oraz d Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
2006 z późn. zm. i innymi właściwymi 
dokumentami. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

Finansowanie operacji należące do obszaru inter-
wencji Europejskiego Funduszu Społecznego jest 
dozwolone w granicach 10% kosztów kwalifiko-
wanych projektu pod warunkiem, że jest 
niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 
Zakres stosowania obejmuje szkolenia-wyłącznie 
dla beneficjentów 
 
Schemat III – nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Schemat I: 

Instytucje otoczenia biznesu. 
Pod pojęciem „instytucja otoczenia biznesu” 
należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego 
lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsię-
biorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub 
średni przedsiębiorca, bez względu na formę 
prawną, który nie działa dla zysku lub 
przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi 
działalność służącą tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Przy czym:  
-„mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”  
(„MSP”) oznaczają przedsiębiorstwa spełniające 
kryteria, o których mowa w załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008r., -„duże przedsiębiorstwa” 
oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające 
kryteriów, o których mowa w załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008 r. 
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64 Schemat II: 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, 
w tym w szczególności szkoły wyższe, jednostki 
naukowe i przedsiębiorcy. 
 
Schemat III  
Operacja – Fundusz Powierniczy 
Fundusz Powierniczy został powołany zgodnie z 
zapisami art. 44 lit. c Rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z późn. zm.  
 
Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich 
Podmiot/podmioty pełniący/pełniące rolę/role 
Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów 
Miejskich zostanie/zostaną wybrane przy 
zastosowaniu procedury Managera Funduszu 
Powierniczego.  
 
Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miej-
skich muszą zostać powołane jako niezależna 
osoba prawna/niezależne osoby prawne zarzą-
dzana/zarządzane na podstawie umów między 
współfinansującymi partnerami lub udziałowca-
mi, lub też jako wydzielona jednostka finansowa 
w ramach instytucji finansowej. 
 
WYKLUCZENIA, Z WYŁĄCZENIEM 
SCHEMATU III 

Wsparcie nie może być udzielane na projekty, 
w przypadku których stanowiłoby ono pomoc 
wskazaną w § 6 ust. 1-3 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 
maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.  U. z 2009 r. Nr 85 poz. 
719) lub w § 2 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 
r. w sprawie udzielania pomocy  de minimis 
w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562). 
 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

Przedsiębiorstwa, w szczególności MSP 
 
Schemat III  
Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu na terenach miejskich, realizowane w 
ramach partnerstw publiczno-prywatnych lub 
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65 innych projektów miejskich ujętych w Zintegro-
wanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich, 
w szczególności podmioty prowadzące działal-
ność na rzecz przedsiębiorczości. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
 
Schemat III:  
Operacja – Fundusz Powierniczy  
Fundusz Powierniczy został powołany zgodnie z 
zapisami art. 44 lit. c Rozporządzenia Rady 
(WE) 1083/2006 z późn. zm.  
 
Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich 
Podmiot/podmioty pełniący/pełniące rolę/role 
Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów 
Miejskich zostanie/zostaną wybrane przy 
zastosowaniu procedury Managera Funduszu 
Powierniczego.  
 
Operacja II stopnia – Projekty Miejskie 
Projekty Miejskie otrzymają wsparcie w formie 
zwrotnej za pośrednictwem Funduszu/Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich po spełnieniu 
warunków odpowiednich dla poszczególnych 
instrumentów.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 
Schemat III – nie dotyczy 

20. Informacje dodatkowe 1. Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu o 
zasięgu regionalnym zgodnie z potrzebami  
wynikającymi ze strategii regionalnych. 
 
2. Realizacja projektu na terenie Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
3. Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie 
muszą  mieć siedzibę i/lub prowadzić działalność 
na terytorium Województwa Wielkopolskiego. 
 
4. W przypadku, gdy beneficjentem jest 
przedsiębiorstwo: w działaniach 1.1. i 1.2. 
wsparcie otrzymują projekty podnoszące konku-
rencyjność/innowacyjność samych wnioskodaw-
ców, a działanie 1.4. skierowane jest na projekty 
podnoszące konkurencyjność/innowacyjność in-
nych niż wnioskodawca podmiotów w regionie. 
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66 5. Wsparcie dużych przedsiębiorstw jest możliwe 
po spełnieniu poniższych warunków (nie dotyczy 
Schematu I oraz Schematu III):  
a) wartość inwestycji nie przekracza
2 mln EUR oraz 
b) powinna wystąpić wyraźna i znacząca korzyść 
dla regionu. 
 
6. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw nie może 
przekroczyć 10% alokacji przewidzianej w 
ramach WRPO na przedsiębiorczość (nie 
dotyczy Schematu I oraz Schematu III). 
 
7. Schemat II można połączyć ze Schematem III 
o ile wynika to z celów Schematu III. 
 
8. Projekty w ramach Schematu III muszą 
wynikać z Zintegrowanych Planów Rozwoju 
Obszarów Miejskich. 
 
9. Projekty w ramach Schematu III będą 
realizowane w ramach inicjatywy JESSICA. 
 
10. W ramach realizacji inicjatywy JESSICA 
wyróżnić można trzy etapy realizacji Operacji. 
Etapem pierwszym jest Operacja, w ramach 
której utworzony jest Fundusz Powierniczy 
zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
70,446 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

46,866 mln Euro 
w tym 10 mln Euro na Inicjatywę Wspólnotową 
JESSICA 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

12,553 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

11,027 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

Schemat I: 
część inwestycyjna związana z realizacją nowej 
inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 Rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 
maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych - zgodnie z programami pomocy 
publicznej, jednak nie więcej niż 60%.  
Wydatki/koszty ponoszone w ramach mechaniz-
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67 mu elastyczności – w tej samej wysokości 
udziału środków UE, jakim objęta jest część 
inwestycyjna 
Schemat II: 
do 50 % wydatków kwalifikowanych 
Schemat III:  
nie dotyczy 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Schemat I: 
 Zgodnie z programami pomocy publicznej, 
jednak nie mniej niż 40%. 
Schemat II: 
min. 50%. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu.  
Schemat III: 
nie dotyczy 

27. Pomoc publiczna Schemat I: 
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie zgodnie z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-

nalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wzmacnianie potencja-
łu instytucji otoczenia biznesu w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 85 poz. 719) - dla części inwesty-
cyjnej projektu związanej z realizacją nowej 
inwestycji, 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy  de minimis w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 234, poz. 1535) - dla części objętej mecha-
nizmem elastyczności - cross-financing; 

 
Schemat II: 
Wsparcie będzie udzielane wyłącznie zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-

nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.  w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych - dla 
części inwestycyjnej i części objętej mecha-
nizmem elastyczności - cross-financing. 

 
Schemat III: 
Pomoc publiczna udzielana zgodnie z zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-

nalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
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68 udzielania regionalnej pomocy inwestycyj-
nej przez fundusze rozwoju obszarów miej-
skich w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1709)

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązują-
cymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Maksymalna wysokość wydatków 
kwalifikowanych: 
Schemat I: Tworzenie nowych i rozwój 
istniejących instytucji otoczenia biznesu
– poniżej 40.000.000 PLN 
Schemat II: Budowa i rozbudowa obiektów oraz 
zakup urządzeń niezbędnych .do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych 
– poniżej 4 000 000 PLN 
Schemat III:  
nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Maksymalna kwota wsparcia:  
Schemat I: Tworzenie nowych i rozwój 
istniejących instytucji otoczenia biznesu 
– poniżej 24.000.000 PLN 
Przy czym, maksymalna kwota wsparcia dla 
części objętej mechanizmem elastyczności - 
cross-financing 
– do 700 000 PLN. 
Schemat II: Budowa i rozbudowa obiektów oraz 
zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia 
prac badawczych i rozwojowych 
– do 700 000 PLN.  
Schemat III:  
nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania11 
Schemat III: nie dotyczy 

32. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Do 10% kosztów kwalifikowanych projektu 
Schemat III – nie dotyczy 

 

                                                 
11 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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69 Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 – 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK  
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę  
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej  
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego (Departament 
Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 1.5. Promocja regionalnej gospodarki 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Budowa kompleksowego systemu zarządzania 
promocją inwestycyjną i gospodarczą Wielko-
polski obejmującego działania programowe, 
informacyjne, budowę potencjału instytucjonal-
nego, przedsięwzięcia promocyjne oraz wspar-
cie uczestników regionalnych działań promo-
cyjnych.  

Uzasadnienie realizacji działania 
Konkurencyjność potencjału gospodarczego 
Wielkopolski oraz możliwości inwestycyjnych 
regionu wymaga skoordynowanych działań 
promocyjnych. W ramach tego działania 
realizowany będzie kompleksowy projekt 
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70 Samorządu Województwa, polegający na 
budowie systemu promocji obejmujący:  

- opracowanie strategii promocji oraz 
wykonanie analiz i ekspertyz tematycznych 
pozwalających na wyznaczenie strategicznych 
form, sektorów oraz rynków promocji, 

- organizację Regionalnego Centrum Obsługi 
Inwestora, które koordynować będzie także 
realizację całości projektu, 

- stworzenie na strategicznych rynkach między-
narodowych stałych ekspozycji promocyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem rynków poza-
europejskich 

- stworzenie specjalistycznej bazy infor-
macyjnej dla przedsiębiorców i inwestorów 

- organizację imprez promocyjnych i 
wystawienniczych promujących potencjał  
gospodarczy i inwestycyjny regionu na rynkach 
wyznaczonych przez strategię promocji. 

Zintegrowanie wszystkich elementów w 
ramach jednego projektu pozwoli na efektywne 
wykorzystanie środków i na koncentrację 
działań na strategicznych sektorach, terenach 
inwestycyjnych oraz rynkach. Opracowana w 
ramach projektu strategia promocji oraz eksper-
tyzy tematyczne pozwolą na skoordynowanie 
wszystkich elementów projektu.  

Uzupełnieniem kompleksowego projektu pro-
mocji w ramach tego działania będzie wsparcie 
zarówno samorządów terytorialnych i innych 
podmiotów publicznych biorących udziałów 
przedsięwzięciach promocyjnych oraz 
wystawienniczych jak i przedsiębiorców. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego 
działania posłużą także do promocji działań 
realizowanych w ramach pozostałych działań 
priorytetu I, szczególnie w zakresie promocji 
projektów innowacyjnych, B+R, przygotowa-
nych terenów inwestycyjnych, czy wspartych 
przedsięwzięć kooperacyjnych. Przedmiotem 
promocji będą też projekty realizowane w 
ramach pozostałych priorytetów WRPO.    

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IG 2007-2013 
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71 
- Priorytet VI Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu 

Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi 
inwestorów oraz powstawanie nowych terenów 
inwestycyjnych 

Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia pol-
skiej gospodarki na rynku międzynarodowym 

14. Rodzaje projektów 1. Tworzenie instrumentów promocji: 
- programowych – opracowanie strategii pro-
mocji gospodarczej województwa ze szczegól-
nym uwzględnieniem promocji inwestycyjnej 
oraz szczegółowych dokumentów wykonaw-
czych (analizy, ekspertyzy, badania rynków) 
niezbędnych dla realizacji pozostałych elemen-
tów projektu, 
- informacyjnych – stworzenie elektronicznej 
bazy ofert inwestycyjnych województwa 
wielkopolskiego, dostępnej w Internecie. 
 
2. Realizacja działań promocyjnych – udział 
w najważniejszych wydarzeniach w tym 
zakresie (targi, wystawy), realizacja własnych 
przedsięwzięć promocyjnych (misje handlowe).
 
3. Wsparcie uczestników działań 
promocyjnych, zarówno podmiotów publicz-
nych, jak    i przedsiębiorstw, realizowanych w 
ramach projektu (uczestnictwo w targach, 
misjach handlowych, forach gospodarczych). 
 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 

przedsiębiorczość 
09 - Inne działania mające na celu pobudzanie 
badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 22 Inne niewyszczególnione usługi 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
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72 w ramach działania  dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu. 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi w sprawie kwalifikowal-
ności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla Priorytetu I (z 
wyjątkiem działania 1.7). 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Samorząd województwa  
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, 

2. Szkoły wyższe, 
3. Organizacje pozarządowe, 
4. Instytucje otoczenia biznesu, 
5. Partnerstwa ww. podmiotów, 
6. Przedsiębiorstwa 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb indywidualny określony w rozdziale 1.5 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe  

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
3,045 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

3,015 mln Euro 
 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

0,030 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maksymalny wkład własny do 99% 
 
 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, po-
chodzących z ich budżetu i/lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu.  
 

27. Pomoc publiczna Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw uczestni-
czących w targach i misjach gospodarczych 
udzielana będzie zgodnie z zapisami:  
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73 Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z 
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowal-
ności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym dla Priorytetu I (z 
wyjątkiem działania 1.7). 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązu-
jącymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 
 
 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania12 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

 

                                                 
12 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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74 Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji  
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego  
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na podsta-
wie zlecenia płatności wystawianego przez 
instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie 
z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego  
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 1.6. Rozwój sieci i kooperacji 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 

Celem działania jest podniesienie innowacyjnoś-
ci przedsiębiorstw regionu  poprzez współpracę 
kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytu-
cjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami 
samorządowymi oraz przedsiębiorcami.  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Uzasadnieniem realizacji działania jest zdiagno-
zowany niski poziom innowacyjności regional-
nych przedsiębiorstw. Nie wykorzystują one w 
zadowalającym stopniu potencjału środowiska 
nauki i jednostek badawczo-rozwojowych 
skoncentrowanych w Wielkopolsce. Współpraca 
środowisk, wzmocnienie powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia 
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75 biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi, w 
znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia 
poziomu innowacyjności firm, a więc poprawi 
ich konkurencyjność. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet V Dyfuzja innowacji 
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym 
- Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki   
PO KL 2007-2013  
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie 
Działanie 8.2 Transfer wiedzy 

14. Rodzaje projektów Rozwój klastrów i powiązań kooperacyjnych 
o znaczeniu regionalnym i lokalnym. 
Projekty będą polegać między innymi na: 
- promocji klastra/powiązania kooperacyjnego, 
- zakupie profesjonalnych usług doradczych 

związanych z usługami świadczonymi przez 
podmioty zarządzające klastrem/powiąza-
niem kooperacyjnym 

- działaniach podnoszących poziom innowa-
cyjności klastra/powiązania kooperacyjnego 
(w tym transfer technologii/know-how), 

- działaniach inwestycyjnych (w tym wydatki 
na zakup robót budowlanych oraz zakup 
środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych niezbędnych do funkcjonowania 
klastra/powiązania kooperacyjnego). 

15. Klasyfikacja kategorii interwen-
cji funduszy strukturalnych 

 

a Temat priorytetowy Badania i rozwój technologiczny, innowacje i 
przedsiębiorczość 
03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci 
współpracy między MSP, między MSP a innymi 
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego ro-
dzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa po-
maturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
ba-dawczymi oraz biegunami naukowymi i 
technologicznymi (parkami naukowymi i 
technologicznymi, technopoliami, itd.) 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci 
współpracy między MSP, między MSP a innymi 
przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego ro-
dzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa po-
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76 maturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
badawczymi oraz biegunami naukowymi i 
technologicznymi (parkami naukowymi i 
technologicznymi, technopoliami, itd.) 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 16 Obsługa nieruchomości, wynajem i 
prowadzenie działalności gospodarczej 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków kwalifikowa-

nych w ramach działania  
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu. 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Finansowanie operacji należące do obszaru 
interwencji Europejskiego Funduszu Społeczne-
go jest dozwolone w granicach 10% kosztów 
kwalifikowanych projektu pod warunkiem, że 
jest to niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu. 
Zakres obejmuje szkolenia - wyłącznie dla 
beneficjenta 

18. Beneficjenci  
a Typ beneficjentów Podmioty zarządzające powiązaniami 

kooperacyjnymi. 
 
Pod pojęciem „podmiotu zarządzającego powią-
zaniami kooperacyjnymi należy rozumieć mikro-
przedsiębiorcę, małego lub średniego przedsię-
biorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikro-
przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, 
bez względu na formę prawną, który nie działa 
dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i 
prowadzi działalność służącą tworzeniu korzyst-
nych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Przy czym:  
„mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”  
(„MŚP”) oznaczają przedsiębiorstwa spełniają-ce 
kryteria, o których mowa w załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 
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77 dnia 6 sierpnia 2008 r., „duże przedsiębiorstwa” 
oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające 
kryteriów, o których mowa w załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008 r. 
 
WYKLUCZENIA 
Wsparcie nie może być udzielane na projekty, w 
przypadku których stanowiłoby ono pomoc 
wskazaną w § 6 ust. 1-3 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85 poz. 719) 
lub w § 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 236, poz. 1562). 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Uczestnicy powiązań kooperacyjnych  
(w szczególności przedsiębiorstwa) 

19. Tryb przeprowadzania naboru i 
oceny operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Wspierane będą powiązania kooperacyjne na 
terenie Województwa Wielkopolskiego. 
2. Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie 
muszą  mieć siedzibę i/lub prowadzić działalność 
na terytorium Województwa Wielkopolskiego. 
3. Podmiot zarządzający powiązaniem koopera-
cyjnym udziela pomocy de minimis uczestni-
kom powiązania zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 
379 z 28.12.2006, str. 5). 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
4,729 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

4,020 mln Euro 
 



 

 
 

78

78 23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

- 

24. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0,709 mln Euro 
 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

1. Projekty inwestycyjne realizowane wyłącznie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w spra-
wie udzielania pomocy na wzmacnianie poten-
cjału instytucji otoczenia biznesu w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 85 poz. 719) związane z reali-
zacją nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 
w/w Rozporządzenia - zgodnie z mapą pomo-
cy publicznej, jednak nie więcej niż 60%. 

 
2. Projekty realizowane zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 
otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
85 poz. 719) oraz z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyj-
nych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562):  

- część inwestycyjna związana z realizacją 
nowej inwestycji w rozumieniu § 8 ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wzmacnianie poten-
cjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych – 
zgodnie z mapą pomocy publicznej, jednak 
nie więcej niż 60%, 

- pozostała część projektu (inne wydatki kwali-
fikowalne nie należące do części inwesty-
cyjnej projektu związanej z realizacją nowej 
inwestycji oraz wydatki w ramach mechaniz-
mu elastyczności – cross-financing) – 
realizowana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomo-
cy de minimis w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych – według intensyw-
ności pomocy w części inwestycyjnej 
projektu, jednak nie więcej niż 60%. 
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79 3. Projekty realizowane wyłącznie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 236, poz. 1562) – nie więcej niż  85%. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W zależności od projektu, jednak nie mniej niż 
15%. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu.  

27. Pomoc publiczna  1. W ramach działania możliwe jest wsparcie 
całego projektu wyłącznie zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych – dla 
części inwestycyjnej projektu związanej z 
realizacją nowej inwestycji. 
 

2. Wsparcie będzie również udzielane zgodnie z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-

nalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych – dla 
części inwestycyjnej projektu związanej z 
realizacją nowej inwestycji, 

b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych – dla pozo-
stałej części projektu (innych wydatków kwali-
fikowalnych nie należących do części inwesty-
cyjnej projektu związanej z realizacją nowej 
inwestycji oraz wydatków w ramach mechaniz-
mu elastyczności - cross-financing). 
 

3. W ramach działania możliwe jest również 
wsparcie całego projektu wyłącznie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
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80 kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu  

Nie dotyczy   

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

1. Dla projektów realizowanych wyłącznie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych – do 
2 000 000 PLN. 
 
2. Dla projektów realizowanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udziela-
nia pomocy na wzmacnianie potencjału instytu-
cji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych - dla części inwesty-
cyjnej projektu związanej z realizacją nowej 
inwestycji oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 
- dla pozostałej części projektu (innych 
wydatków kwalifikowalnych nie należących do 
części inwestycyjnej projektu związanej z 
realizacją nowej inwestycji oraz wydatków w 
ramach mechanizmu elastyczności - cross-
financing) – do 2 000 000 PLN.  
Przy czym, maksymalna kwota wsparcia dla dla 
pozostałej części projektu (innych wydatków 
kwalifikowalnych nie należących do części 
inwestycyjnej projektu związanej z realizacją 
nowej inwestycji oraz wydatków w ramach 
mechanizmu elastyczności - cross-financing) – 
do 700 000 PLN. 
 
3. Dla projektów realizowanych wyłącznie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych – do 
700 000 PLN. 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania13 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% kosztów kwalifikowanych projektu 

 

                                                 
13 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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81 Działanie 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest stworzenie przedsiębior-
stwom korzystnych warunków do inwestowa-
nia poprzez kompleksowe przygotowanie 
terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczy-
ni się do znacznej poprawy atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i 
tym samym jego rozwoju gospodarczego.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego 
układu powiązań drogowych (drogi wojewódz-
kie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w 
miastach na prawach powiatu) 
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regio-
nalnego i ponadregionalnego układu drogowe-
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82 go (drogi wojewódzkie w miastach na prawach 
powiatu, drogi powiatowe i gminne) 
Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego 
układu kolejowego 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze 
Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych 
Działanie 4.1 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich 
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i powojskowych 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 

PO IiŚ 2007-2013 
- Priorytet IV Przedsięwzięcia dostosowujące 
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska 
Działanie 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w 
zakresie gospodarki wodno – ściekowej  

PO IG 2007-2013  
- Priorytet VI Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym 
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi 
inwestorów oraz stref inwestycyjnych 

14. Przykładowe rodzaje projektów Projekty kompleksowego uzbrojenia terenów 
pod inwestycje (z wyłączeniem projektów 
dotyczących budowy wyłącznie infrastruktury 
drogowej).  
Przez uzbrojenie terenu rozumie się inwestycję 
w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z późn. zm.14, czyli: 
budowę drogi, wybudowanie pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewodów lub 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i 
telekomunikacyjnych. 
W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza 
się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na 
przykład budowa bocznic kolejowych). 

                                                 

14 Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 
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83 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Społeczeństwo informacyjne 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna 
(w tym sieci szerokopasmowe) 
Transport 
23 Drogi regionalne/lokalne 
Energia 
33 Energia elektryczna 
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 Oczyszczanie ścieków 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 00 – nie dotyczy 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania (jeśli dotyczy) 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 
1 stycznia 2007 r.  
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priory-
tetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia. 
b Grupy docelowe (osoby, insty-

tucje, grupy społeczne bezpo-
średnio korzystające z pomocy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe Projekty zgłaszane w ramach działania muszą 
być realizowane na terenie przeznaczonym w 
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84 miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego pod inwestycje (tereny aktywizacji 
gospodarczej), za wyjątkiem części dotyczącej 
infrastruktury doprowadzającej. Infrastruktura 
doprowadzająca nie może przekraczać 50% war-
tości kosztów całkowitych projektu. Teren na 
którym realizowany będzie projekt nie może być 
również przeznaczony na inwestycje mieszka-
niowe lub wyłącznie pod obiekty handlowe. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
20,794 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

13,516 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

  7,278 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

65% 
 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

35% 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Nie dotyczy 
 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

od 1.01.2007  
 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania15 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

                                                 
15 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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2.2 PRIORYTET II  INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 
 

Nr 
działania Nazwa działania 

2.1. 
Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 
wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach 
powiatu) 

2.2. 
Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu 
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, 
powiatowe i gminne) 

2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego 
2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 
2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 
2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 
2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

 

Realizacja tego priorytetu ma na celu podniesienie jakości, likwidację różnic 
wewnątrzregionalnych oraz powiązanie z systemami zewnętrznymi niezbędnej do tego 
infrastruktury: drogowej, kolejowej, transportu zbiorowego, lotniczej oraz informatycznej. 
Wielkopolska jest bowiem regionem o niskim poziomie i jakości tego rodzaju infrastruktury. 
Poziom ten jest ponadto silnie zróżnicowany przestrzennie. Wpływa to znacząco na 
konkurencyjność oraz możliwości inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Z kolei, 
zróżnicowanie przestrzenne dostępu do poszczególnych rodzajów infrastruktury jest jedną  
z głównych przyczyn wewnętrznych zróżnicowań poziomu rozwoju skutkujących postępującą 
marginalizacją poszczególnych części województwa oraz grup mieszkańców.  
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86 Działanie 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych 
(drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na 
prawach powiatu)  
 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na 
podstawie zlecenia płatności wystawianego przez 
instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie 
z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.1. Wzmocnienie regionalnego układu 
powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z 
wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach 
na prawach powiatu) 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu 
poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódz-
kich zapewniający bezpieczniejsze połączenia 
drogowe pomiędzy głównymi ośrodkami 
miejskimi województwa oraz lepsze połączenia z 
innymi regionami w Polsce i Europie.  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Rozwinięta sieć drogowa i dobry stan techniczny 
dróg są istotnymi czynnikami warunkującymi 
rozwój danego regionu. Realizacja działania ma 
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87 służyć poprawie jakości dróg wojewódzkich w 
Wielkopolsce oraz poprawić stan połączeń 
między głównymi ośrodkami regionu. W ramach 
działania przewiduje się wsparcie dla projektów z 
zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg 
wojewódzkich (z wyjątkiem odcinków tych dróg 
w miastach na prawach powiatu), obiektów 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, ruchu pieszych oraz obiektów 
inżynierskich. Wspierane będą także projekty 
mające na celu odciążenie układów komunikacyj-
nych miast poprzez budowę obwodnic i obejść.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet 2 Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do 
regionalnego i ponadregionalnego układu 
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na 
prawach powiatu, powiatowe i gminne) 
Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu 
zbiorowego 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć 
TEN-T 
- Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu 
i krajowe sieci transportowe 

14. Rodzaje projektów 1. Budowa, przebudowa, wykonywanie robót 
remontowych odcinków dróg wojewódz-kich, 
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.16 

2. Budowa i przebudowa obwodnic na drogach 
wojewódzkich wraz z infrastrukturą 

                                                 
16 Infrastruktura towarzysząca:   
• Osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 
• Chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 
• Przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo 

pieszych, rowerzystów czy zwierząt; 
• Ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi 

będącej przedmiotem projektu; 
• Oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 
• Systemy odblaskowe wyznaczające  pas drogi, nawierzchnie antypoślizgowe 
• Infrastruktura drogowa przyczyniająca się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym 

kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 
opadowych); 

• Kanalizacja teletechniczna; 
• Miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów 

w krajobraz; 
• Zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożna); 
• Zatoczki dla autobusów; 
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88 towarzyszącą. 
3. Budowa i przebudowa drogowych obiektów 

inżynierskich na drogach wojewódzkich. 
4. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją 

świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako ele-
ment większego projektu, np. budową drogi). 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Transport 

23 Drogi regionalne/lokalne 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji 
projektu, nie wcześniej niż przed 
1 stycznia 2007 r. 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I 
– działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, z 
uwzględnieniem następujących wydatków 
niekwalifikowanych: 
- zakup środków transportu 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Samorząd Województwa 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 
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89 20. Informacje dodatkowe 1. Infrastruktura towarzysząca infrastrukturze 
drogowej stanowi koszt kwalifikowany w 
ramach ww. typów projektów. Jeżeli stanowi 
więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych 
projektu, nadwyżkę traktuje się jako koszt 
niekwalifikowany.  

2. Projekt, którego przedmiotem jest wyłącznie 
infrastruktura towarzysząca nie jest 
kwalifikowany w ramach działania. 

3. W ramach jednego projektu beneficjent może 
łączyć dopuszczone w działaniu typy 
realizowanych operacji. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
173,754 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

147,691 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

26,063 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna Wsparcie udzielane w ramach działania nie 
będzie stanowiło pomocy publicznej. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania17 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
17 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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90 Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego 
układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, 
powiatowe i gminne) 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007 - 2013 
2. Numeri nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 

3. Nazwa Funduszu finansującego 
priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności 
wystawianego przez instytucję podpisującą 
umowę o dofinansowanie
 z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego 
i ponadregionalnego układu drogowego 
(drogi wojewódzkie w miastach na 
prawach powiatu, powiatowe i gminne) 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Poprawa dostępności komunikacyjnej regio-
nu poprzez rozwój infrastruktury dróg powia-
towych i gminnych, a także dróg wojewódz-
kich przebiegających przez miasta na pra-
wach powiatu. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Realizacja działania przyczyni się do popra-
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91 wy dostępności do regionalnego i ponadre-
gionalnego układu drogowego. Zwiększy się 
również atrakcyjność ośrodków miejskich 
(ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków 
subregionalnych i o charakterze powiato-
wym) jako miejsc rozwoju działalności gos-
podarczej i zostaną stworzone szanse do 
zwiększenia mobilności mieszkańców Wiel-
kopolski. W ramach działania przewiduje się 
wsparcie dla projektów z zakresu budowy, 
przebudowy oraz remontu dróg powiatowych 
i gminnych oraz wojewódzkich w miastach 
na prawach powiatu, obiektów poprawiają-
cych bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
ruchu pieszych oraz obiektów inżynierskich. 
Ze względu na zróżnicowanie wielkości 
miejscowości w regionie i związane z tym 
różne problemy komunikacyjne, działanie 
zostało podzielone na schematy (ocena 
projektów będzie dokonywana w ramach 
poszczególnych schematów). 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność 
przedsiębiorstw 
 Działanie 1.7 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna:  
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego 
układu powiązań drogowych (drogi woje-
wódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich 
w miastach na prawach powiatu) 
Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu 
zbiorowego 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
 PO IiŚ 2007-2013 
- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć 
TEN-T  
- Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo 
transportu i krajowe sieci transportowe 
PROW 2007-2013 
- Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora 
rolnego i leśnego. Działanie: Poprawianie i 
rozwijanie infrastruktury związanej z rozwo-
jem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 

14. Rodzaje projektów 
 
 

1. Budowa, przebudowa i remont odcinków 
dróg gminnych i powiatowych oraz 
wojewódzkich w miastach na prawach 
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92  powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem 
okrężnym) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.18 

2. Budowa i przebudowa obwodnic na 
drogach gminnych i powiatowych oraz 
wojewódzkich w miastach na prawach 
powiatu. 

3. Budowa i przebudowa drogowych obiek-
tów inżynierskich na drogach gminnych i 
powiatowych oraz wojewódzkich w 
miastach na prawach powiatu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

4. Systemy zarządzania ruchem, 
sygnalizacją świetlaną i dźwiękową 
(wyłącznie jako element większego 
projektu, np. budowy drogi). 

 
Schemat I 
Drogi w granicach administracyjnych 
miast powyżej 50 tys. mieszkańców. 
Specyfiką tych miejscowości jest znaczny 
ruch drogowy na „wlotach” oraz wewnątrz 
miast, szczególnie w godzinach rannych 
i popołudniowych. Miasta te są głównymi 
biegunami wzrostu w województwie. Ze 
względu na potencjał gospodarczy, edukacyj-
ny i społeczny mają one charakter ponadlo-
kalny. Ponadto w latach 90. ubiegłego wieku 
w Polsce rozpoczął się proces migracji 
mieszkańców z większych miast na obszary 
podmiejskie, przy jednoczesnym zachowaniu 
więzów ekonomicznych i społecznych osób 
migrujących, stąd duża ilość osób dojeżdża-

                                                 
18  Infrastruktura towarzysząca:  

• Osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 
• Chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 
• Przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć 

bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt; 
• Ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego 

z drogi będącej przedmiotem projektu; 
• Oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 
• Systemy odblaskowe wyznaczające pas drogi, nawierzchnie antypoślizgowe 
• Infrastruktura drogowa przyczyniająca się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym 

kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla 
wód opadowych); 

• Kanalizacja teletechniczna; 
• Miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju 

projektów w krajobraz; 
• Zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożna); 
• Zatoczki dla autobusów. 
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93 jących do pracy spoza ośrodków miejskich., 
Niedostateczny stan infrastruktury transpor-
towej i brak systemów o charakterze bezkoli-
zyjnym przy rosnącej skokowo liczbie samo-
chodów i wzroście natężenia ruchu tranzy-
towego skutkują utrudnieniami komunikacyj-
nymi i „korkowaniem” się miast. Wsparcie w 
ramach schematu będą uzyskiwać przede 
wszystkim projekty służące zwiększeniu 
płynności ruchu ulicznego w miastach i na 
obszarach podmiejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc prowadzących do 
zakłócania płynności w ruchu – takich jak 
przejazdy kolejowe, połączenia dróg krajo-
wych z drogami niższego rzędu. Wsparcie 
będzie także kierowane na obiekty inżynie-
ryjne zwiększające płynność ruchu. Ten typ 
projektu pozostaje komplementarny w sto-
sunku do działania „Rozwój miejskiego 
transportu zbiorowego”, w którym przewi-
dziano wsparcie dla rozwoju infrastruktury 
transportu miejskiego i systemów zarządza-
nia ruchem. W ramach tego typu projektu 
możliwa jest realizacja projektów w partner-
stwie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, a także z koleją (jeśli wymaga 
tego techniczna realizacja projektu). 
 
Schemat II 
Drogi w granicach administracyjnych 
miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na 
obszarach wiejskich. 
W ramach schematu preferowane będą 
projekty łączące siedziby gmin i siedziby 
powiatów. Zakładana jest realizacja projek-
tów, które w sposób ewidentny zwiększają 
dostępność komunikacyjną dla mieszkańców, 
podmiotów gospodarczych oraz poprawiają 
połączenia z innymi ośrodkami. Rozwój 
obszarów poza centrami rozwoju lokalnego 
winien się skupiać na uzyskiwaniu efektów 
komunikacyjnych – ciągów komunikacyj-
nych. Preferowane będą projekty realizowane 
we współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego, służące zwiększaniu spójności 
komunikacyjnej danego obszaru. 
 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
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94 a Temat priorytetowy Transport 
23 Drogi regionalne /lokalne 
 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami 
górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu 
i faktycznie poniesione przez beneficjenta w 
okresie realizacji projektu, nie wcześniej niż 
1 stycznia 2007 r. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzają-
cej Wielkopolskim Regionalnym Progr-mem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priory-
tetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, 
z uwzględnieniem następujących wydatków 
niekwalifikowanych: 
- zakup środków transportu. 
 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego,  

2. związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami 
rozdziału 1.5. 
Dla projektów kluczowych – tryb 
indywidualny określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Z dofinansowania wyłączone zostaną 
drogi i ulice o charakterze osiedlowym 
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95 (w tym drogi wewnętrzne) niezależnie 
od kategorii drogi wg ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. 
zm.). 

2. Z dofinansowania wyłączone są 
projekty dotyczące obiektów (w tym 
skrzyżowań z ruchem okrężnym), któ-
rych własność po zakończeniu realiza-
cji zostanie przekazana na rzecz innego 
podmiotu (np. realizacja rond znajdują-
cych się w ciągu drogi wojewódzkiej 
przez samorządy powiatowe i gminne). 

3. Realizowane projekty muszą tworzyć 
ciąg drogowy19 o minimalnej długości 
500 metrów (z wyłączeniem projektów 
dotyczących obiektów inżynierskich). 

4. Infrastruktura towarzysząca infrastru-
kturze drogowej stanowi koszt kwalifi-
kowany w ramach ww. typów projek-
tów. Jeżeli stanowi więcej niż 30% 
kosztów kwalifikowanych projektu, 
nadwyżkę traktuje się jako koszt 
niekwalifikowany. 

5. Projekt, którego przedmiotem jest 
wyłącznie infrastruktura towarzysząca 
nie jest kwalifikowany w ramach 
działania. 

6. W ramach jednego projektu beneficjent 
może łączyć dopuszczone w działaniu 
typy realizowanych operacji. 

7. W ramach jednego konkursu dany 
beneficjent może aplikować o dofinan-
sowanie tylko  jednego projektu. 

8. Beneficjent może aplikować tylko do 
jednego schematu 

9. W przypadku, gdy projekt dotyczy 
dwóch schematów kwalifikowany jest 
do tego schematu, do którego 
kwalifikuje się dłuższy odcinek drogi. 

10. Beneficjent, który ubiega się 
o dofinansowanie projektu w ramach 
związku, stowarzyszenia lub porozu-
mienia nie może zgłaszać indywidual-
nie lub w ramach innego związku, 
stowarzyszenia lub porozumienia 
drugiego projektu w danym konkursie. 

11. W ramach Działania mogą być 
                                                 
19 Przez ciąg drogowy rozumie się odcinek drogi, który posiada tylko jeden początek i jeden koniec. 
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96 realizowane projekty dotyczące dróg 
gminnych (z wyłączeniem dróg 
wydzielanych lub przebudowywanych 
w ramach projektów scaleniowych) 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
214,361 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

114,696 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

  99,665 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maks. 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 20% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji 
Minimalny wkład własny jednostek samorzą-
du terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 
1% kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Wsparcie udzielane w ramach działania nie 
będzie stanowiło pomocy publicznej. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

W ramach Schematu I beneficjent może 
otrzymać wsparcie do 20 mln PLN 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania20 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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97 
Działanie 2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego 
 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na podstawie 
zlecenia płatności wystawianego przez instytucję 
podpisującą umowę o dofinansowanie z 
Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej przez Insty-
tucję Zarządzającą Zarząd Województwa Wielko-
polskiego (Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.3. Modernizacja regionalnego układu 
kolejowego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Poprawa stanu regionalnych połączeń kolejowych.
Uzasadnienie realizacji działania 
Realizacja działania ma wpłynąć korzystnie na 
szybkość przemieszczania się wewnątrz woje-
wództwa oraz poprawić dostępność do ośrodków 
położonych poza aglomeracją poznańską. Popra-
wa stanu układu kolejowego zwiększy atrakcyj-
ność regionu oraz będzie miała znaczący wpływ 
na zwiększenie ilości osób obsługiwanych przez 
przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Działanie 
będzie dopuszczać także budowę, rozbudowę oraz 
modernizację infrastruktury służącej zwiększeniu 
bezpieczeństwa oraz dostępności do sieci tran-
sportu kolejowego (urządzenia do sterowania 
ruchem, bezpieczne przejścia oraz przejazdy przez 
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98 tory, urządzenia do monitorowania podróżnych). 
Modernizacja sieci kolejowej na odcinkach łączą-
cych najważniejsze ośrodki rozwoju z aglomeracją 
poznańską (gdzie przemieszcza się najwięcej 
pasażerów) wpłynie na zwiększenie bezpieczeń-
stwa podróżowania, szybkość przemieszczania 
oraz zacieśni spójność regionu. Rezultatem działa-
nia ma być powiększenie standardów technicz-
nych, bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów eks-
ploatacyjnych modernizowanych linii kolejowych.

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna: 
Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych 
przewozów pasażerskich 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013:  
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny 
środowisku 

14. Rodzaje projektów Modernizacja linii kolejowych 
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Temat priorytetowy Transport 
16 Kolej 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, 
nie wcześniej niż  1 stycznia 2007 r. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI z uwzględnieniem 
następujących wydatków niekwalifikowanych: 
- koszty modernizacji stacji kolejowych  

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 
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99 18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum 

Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu 
b Grupy docelowe (osoby, insty-

tucje, grupy społeczne bezpo-
średnio korzystające z pomocy) 

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z rozdziałem 1.5. 

20. Informacje dodatkowe  
Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
52,390 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

40,864 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

- 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

11,526 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maks. 78% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 22% kosztów kwalifikowanych inwestycji

27. Pomoc publiczna  Wsparcie udzielane w ramach działania nie 
będzie stanowiło pomocy publicznej przy za-
gwarantowaniu, że zrealizowana w ramach pro-
jektu infrastruktura kolejowa będzie udostęp-
niana wszystkim zainteresowanym przewoźni-
kom na zasadzie otwartości i niedyskryminacji.

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania21 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

 

                                                 
21 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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100 Działanie 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych 
przewozów pasażerskich 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Poprawa standardu świadczonych 
w województwie usług z zakresu regionalnego 
transportu kolejowego. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Transport kolejowy w Wielkopolsce odgrywa 
bardzo dużą rolę, gdyż łączy ważne ośrodki 
gospodarcze oraz kulturalne w obrębie 
województwa, a także miasto Poznań z innymi 
ważnymi miastami w Polsce. Zadaniem 
priorytetowym jest więc stworzenie perspektyw 
rozwoju dla tego właśnie rodzaju transportu, 
aby zachęcać społeczeństwo do przemieszcza-
nia się koleją. W ramach działania planowany 
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101 jest zakup nowego pasażerskiego taboru 
kolejowego. Pozwoli to zmniejszyć koszty 
obsługi oraz serwisu wysłużonego już taboru 
oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu. Dzięki 
wprowadzeniu do eksploatacji nowego taboru 
nastąpi poprawa komfortu podróży pasażerów 
oraz stworzona zostanie poważna alternatywa 
dla transportu samochodowego oraz lotniczego. 
Dzięki nowemu taborowi wystąpi szansa na 
zwiększenie częstotliwości kursowania 
pociągów, a w połączeniu z modernizacją linii 
kolejowych  pojawi się szansa na skrócenie 
czasu podróży i zwiększenie bezpieczeństwa, 
co na pewno będzie z korzyścią dla pasażerów. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
-Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego 
układu kolejowego 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013:  
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny 
środowisku 

14. Rodzaje projektów Zakup taboru dla kolejowych połączeń 
regionalnych przewozów kolejowych 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy 18 Tabor kolejowy 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbę-
dne do realizacji projektu i faktycznie poniesio-
ne przez beneficjenta w okresie realizacji proje-
ktu, nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z 
wyjątkiem projektów podlegających pomocy 
publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgo-
dne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Ope-
racyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwali-
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102 fikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – 
działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI.  

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Samorząd Województwa  
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Dla projektów kluczowych – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z rozdziałem 1.5. 

20. Informacje dodatkowe  
Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
104,199 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

38,726 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

65,473 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25 Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwesty-
cji (w przypadku niewystępowania pomocy 
publicznej) 

26 Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Wsparcie udzielane w ramach działania może 
stanowić pomoc publiczną. 
Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Wytycz-
nymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakre-
sie zasad dofinansowania z programów opera-
cyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie 
zbiorowym.  
W przypadkach budzących wątpliwości, nieza-
leżnie od zapisów powyższych wytycznych, 
instytucja udzielająca pomocy może dokonać 
indywidualnej notyfikacji projektu w celu uzy-
skania pewności prawnej w trybie przewidzia-
nym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o po-
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103 stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z 
późn. zm.). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązu-
jącymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu 

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania22 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

                                                 
22 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 

 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  

Działanie ma na celu dostosowanie infrastruktury 
miejskiego transportu publicznego do potrzeb 
mieszkańców województwa wielkopolskiego  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
W związku z coraz większym zatłoczeniem dróg 
miejskich środkami transportu indywidualnego 
oraz pogarszającą się jakością infratruktury 
transportu publicznego przewidziana jest pomoc 
dla projektów dotyczących modernizacji, przebu-
dowy i unowocześniania istniejącej sieci komuni-
kacyjnej i zakup nowoczesnego taboru. Prefero-
wane będą projekty mające na celu zmniejszenie 
hałasu i emisji spalin do środowiska oraz projekty 
integrujące wszystkie środki transportu 
publicznego funkcjonującego na danym obszarze. 
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105 13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
-Priorytet 2 Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu 
powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z 
wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na 
prawach powiatu)  
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regio-
nalnego i ponadregionalnego układu drogowe-go 
(drogi wojewódzkie w miastach na prawach 
powiatu, powiatowe i gminne). 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa VII Transport przyjazny 
środowisku 

14. Rodzaje projektów 
 

Schemat I - Projekty infrastrukturalne 
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa układu 

torowego na trasach, pętlach, bocznicach oraz 
zajezdniach (np. wymiana torowisk). 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci 
energetycznej i podstacji trakcyjnych 
tramwajowych. 

3. Wyposażenie dróg, ulic, torowisk w obiekty 
inżynieryjne i niezbędne urządzenia drogowe 
służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów 
transportu publicznego.  

4. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego 
systemu transportu publicznego (tylko w 
połączeniu z budową nowych, przedłużeniem 
lub odnowieniem istniejących linii komunika-
cji miejskiej lub podmiejskiej. (Zakup taboru 
może stanowić najwyżej 60% wartości 
projektu). 

5. Budowa systemu parkingów „Parkuj 
i Jedź" („Park & Ride") przy krańcowych 
przystankach komunikacji miejskiej w celu 
ograniczenia natężenia ruchu lub likwidacji 
części miejsc postojowych (np. na 
chodnikach) w centrum miasta.  

6. Budowa, rozbudowa lub przebudowa urzą-
dzeń sterowania ruchem drogowym (i nadzoru 
ruchu drogowego): np. centralne sterowanie 
sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowa-
niach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja 
świetlna wzbudzana przez autobusy i tramwa-
je (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowa-
nie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i 
newralgicznych punktach miasta oraz 
informowanie o aktualnej sytuacji na drodze. 
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106 7. Budowa, adaptacja, wykonywanie robót 
remontowych, rozbudowa lub przebudowa 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
pomiędzy różnymi rodzajami systemów 
transportu. 

8. Budowa, adaptacja przebudowa, rozbudowa 
zajezdni autobusowych, tramwajowych - tj. 
obiektów zawierających wszystkie niezbędne 
dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i 
zagospodarowaniem terenu, służących prowa-
dzeniu działalności podstawowej (tj. bez pro-
wadzenia działalności usługowo-gospodarczej 
otwartej na inne podmioty) wyłącznie w 
zakresie lokalnego transportu publicznego. 

9. Tworzenie systemów oraz działań technicz-
nych z zakresu telematyki służących komuni-
kacji publicznej i mających na celu między 
innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, 
monitoring bezpieczeństwa (systemy monito-
rowania bezpieczeństwa montowane na przy-
stankach, peronach, stacjach, węzłach prze-
siadkowych, parkingach oraz w taborze), ko-
ordynacja układu linii tramwajów, autobusów 
i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów 
jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli 
korzystać z najdogodniejszych połączeń – 
komputeryzacja systemów transportu 
publicznego. 

10. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu 
telematyki służących komunikacji publicznej 
np. systemy dystrybucji i identyfikacji 
biletów, systemy informacji dla podróżnych 
(w tym także systemy on-line) – elektroniczne 
tablice informacyjne. 

11. Wyposażenie dróg, ulic w infrastrukturę 
służącą obsłudze transportu publicznego (np. 
zatoczki, podjazdy, zjazdy) oraz pasa-żerów 
(np. przystanki, wysepki). (Wyłącz-nie jako 
element szerszego projektu). 

12. Budowa, remont, adaptacja, rozbudowa lub 
przebudowa infrastruktury służącej obsłudze 
pasażerów i podniesieniu estetyki krajobrazu 
(np. przystanki), a także pochylnie i windy dla 
osób niepełnosprawnych przy przejściach 
wielopoziomowych. (Wyłącznie jako element 
większego projektu). 

 
Schemat II Zakup nowego taboru w ramach  
miejskiego systemu transportu publicznego  
1. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego 
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107 systemu transportu publicznego 
funkcjonującego na liniach komunikacji 
miejskiej lub podmiejskiej. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
a Temat priorytetowy Transport 

25 Transport miejski 
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 
52 Promowanie czystego transportu 
miejskiego 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 
e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia do-
finansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci  
a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego,  

2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego, 

3. podmioty wykonujące usługi publiczne na 
zlecenie gminy/ powiatu grodzkiego/związku 
międzygminnego - w których większość 
udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, 
związek międzygminny, Skarb Państwa lub 
spółka kapitałowa, w której wymienione 
wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, 
związek międzygminny, Skarb Państwa) 
dysponują bezpośrednio większością głosów na 
zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy 
dotyczącej świadczenia usług z zakresu 
transportu publicznego. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
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108 bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

19. Tryb przeprowadzania naboru i 
oceny operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. W ramach działania wspierane będą projekty 
wynikające z aktualnych Zintegrowanych 
Planów Rozwoju Transportu Publicznego (np. 
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub 
Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu) - 
dokumentów, które wykażą długofalową 
trwałość proponowanych rozwiązań. 

2.  W ramach jednego projektu beneficjent może 
łączyć dopuszczone w schemacie typy realizo-
wanych operacji. Preferowane będą komplekso-
we rozwiązania w zakresie transportu publicz-
nego. 

3. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
115,181 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

68,704 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

30,311 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

16,166  mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 
80% kosztów kwalifikowanych. 
Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Wytyczny-
mi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
zasad dofinansowania z programów operacyj-
nych podmiotów realizujących obowiązek świad-
czenia usług publicznych w transporcie zbioro-
wym.  
W przypadkach budzących wątpliwości, nieza-
leżnie od zapisów powyższych wytycznych, 
instytucja udzielająca pomocy może dokonać 
indywidualnej notyfikacji projektu w celu uzy-
skania pewności prawnej w trybie przewi-
dzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
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109 publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 
późn. zm.). 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych pod-
miotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w transporcie zbiorowym.  
W przypadkach budzących wątpliwości, niezależ-
nie od zapisów powyższych wytycznych, instytu-
cja udzielająca pomocy może dokonać indywi-
dualnej notyfikacji projektu w celu uzyskania 
pewności prawnej w trybie przewidzianym w 
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007 r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązu-
jącymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

W poznańskim obszarze metropolitarnym:  
- w zakresie projektów inwestycyjnych 
i zakupu taboru maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu- 100 mln PLN. 
- w zakresie telematyki – maks. wartość kosztów 
kwalifikowanych 20 mln PLN 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania23 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 
 
 

                                                 
23 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie 2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 

 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na 
podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego (Departament 
Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury 
lotniczej 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Celem działania jest poprawa infrastruktury 
lotniczej lotniska „Ławica” w Poznaniu. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Wzrastające potrzeby mieszkańców Wielko-
polski w zakresie transportu lotniczego 
warunkują konieczność rozwoju lotniska 
„Ławica” w Poznaniu. Transport lotniczy jest 
niezaprzeczalnie najszybszym sposobem 
przemieszczania się z jednego miejsca do 
drugiego. Aby umożliwić szerszej grupie 
społecznej korzystanie z tej dziedziny tran-
sportu konieczne są inwestycje poprawiające 
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111 infrastrukturę w tym zakresie. Wzrost znacze-
nia gospodarczego i turystycznego wojewódz-
twa wielkopolskiego powoduje konieczność 
dostosowania infrastruktury do wymagań 
sprzyjających rozwojowi tego środka komuni-
kacji. Wielkopolska posiada szereg atrakcji 
turystycznych chętnie odwiedzanych przez 
turystów z zagranicy. Inwestycje w infrastruk-
turę lotniczą lotniska Ławica zdecydowanie 
podniosą prestiż Wielkopolski nie tylko w 
Polsce, ale także w Europie.  
Rozwój lotniska wpłynie również istotnie na 
stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju 
kontaktów biznesowych. 
Działanie będzie obejmować również wszelkie 
inwestycje poprawiające bezpieczeństwo 
pasażerów i osób przebywających na terenie 
lotniska. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć 
TEN-T 
- Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo 
transportu i krajowe sieci transportowe 

14. Rodzaje projektów 1. Budowa lub modernizacja terminali 
pasażerskich. 

2. Budowa lub modernizacja infrastruktury 
lotniskowej: pasów startowych, dróg 
kołowania, płyty lotniska, stanowisk 
postojowych. 

3. Rozbudowa infrastruktury i systemów 
łączności, nawigacji i dozorowania. 

4. Rozbudowa systemów ochrony lotnisk, w 
tym niezbędna rozbudowa infrastruktury 
oraz zakup środków do kontroli bezpie-
czeństwa osób, bagażu, ładunków i poczty. 

5. Rozbudowa systemów bezpieczeństwa 
lotnisk, w tym środków niezbędnych do 
zabezpieczenia przeciwpożarowego (m.in. 
budowa strażnic Lotniskowej Straży 
Pożarnej, zakup pojazdów bojowych 
Lotniskowej Straży Pożarnej). 

6. Rozbudowa systemów bezpieczeństwa 
lotniczych urządzeń naziemnych. 

7. Rozbudowa i budowa ogrodzeń aktywnych, 
również z systemem zabezpieczenia przed 
wtargnięciem osób nieuprawnionych. 
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112 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Transport 

29 Porty lotnicze 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 
e Działalność gospodarcza 11 Transport 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych w 
ramach działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż 
1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów 
podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzają-
cej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priory-
tetu I – Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI.

17. Zakres stosowania cross-financingu  Nie dotyczy 
18. Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Podmiot zarządzający PL Poznań-Ławica 
b Grupy docelowe (osoby, instytu-

cje, grupy społeczne bezpośre-
dnio korzystające z pomocy) 

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami 
rozdziału 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe Pomoc nie może być udzielona na wspiera-
nie działalności komercyjnej niezwiązanej 
bezpośrednio z podstawową działalnością 
portu lotniczego, obejmującej między 
innymi budowę, rozbudowę i modernizację 
powierzchni i nieruchomości przeznaczo-
nych na biura i magazyny, hotele, sklepy, 
restauracje oraz parkingi. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
 11,211 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

 8,520 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych - 
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113 krajowych na działanie 
24. Przewidywana wielkość środków 

prywatnych na działanie 
 2,691 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maks. 80% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji; 
- Projekty objęte pomocą publiczną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 08 października 2009 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
w zakresie portów lotniczych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 20% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji 

27. Pomoc publiczna  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Roz-
woju Regionalnego z dnia 08 października 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje w zakresie portów lotniczych w 
ramach regionalnych programów operacyj-
nych. 

28. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych 
zasadami pomocy publicznej termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być 
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

W zakresie bezpieczeństwa mogą być 
realizowane projekty o kosztach 
kwalifikowanych nieprzekraczających 4 mln 
PLN. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania24 
32. Wysokość udziału cross-financingu 

(%) 
Nie dotyczy 

 
 

                                                 
24 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie 2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy  

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego (Departament 
Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.7. Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Przekształcenie Wielkopolski w region 
kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby 
wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie 
ICT (Technologii Informacyjnych i Komunika-
cyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej 
infrastruktury teleinformatycznej sektora publi-
cznego powiązanej z centralnymi, dziedzino-
wymi oraz lokalnymi systemami informatycz-
nymi. 
  
Uzasadnienie realizacji działania 
Poprzez działania zapewniony zostanie  dostęp 
do usług świadczonych drogą elektroniczną, 
m.in. poprzez rozbudowę sieci internetu 
szerokopasmowego. Sieci szerokopasmowe 
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115 stanowią fundament społeczeństwa informacyj-
nego XXI wieku i uważa się je za podstawę 
konkurencyjności gospodarek krajowych i 
regionalnych. Możliwość dostępu, przetwarza-
nia i przesyłania wszelkich informacji w 
postaci cyfrowej, 24 godziny na dobę jest siłą 
napędową gospodarek. Wymiana i analiza 
informacji w czasie rzeczywistym pozwalają na 
bardziej wydajną pracę administracji i biznesu, 
stały się one niezbędnym warunkiem wzrostu 
konkurencyjności dla większości przedsię-
biorstw. 
Realizacja celów działania przyczyni się do 
intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodar-
czego województwa poprzez poprawę warun-
ków dostępu do Internetu, rozwoju komunika-
cji, a przez to poprawę warunków dostępu do 
informacji publicznej, publicznych e-usług (w 
tym między innymi e-administracji, e-edukacji, 
e-zdrowia,) świadczonych drogą elektroniczną 
oraz zapewnienie powszechności edukacji 
(e-integracja).  
W ramach działania przewidziane do realizacji 
są projekty, które przyczyniają się do zapew-
niania dobra publicznego lub poprawy jakości 
istniejącego dobra publicznego, jak również 
zapobieganie zróżnicowania w publicznym 
dostępie do Internetu w układzie przestrzen-
nym. Wpłynie to na wyraźne zwiększenie szans 
rozwojowych regionu. Ważną kwestią jest 
upowszechnienie wykorzystania technologii 
społeczeństwa informacyjnego w pracy admini-
stracji samorządowej i instytucji publicznych 
oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw: 
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 
Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do 
Internetu szerokopasmowego 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego; 
- Priorytet VI Turystyka i środowisko 
kulturowe; 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo 
kulturowe 
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116 - Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo 
zdrowotne i poprawa efektywności systemu 
ochrony zdrowia 
- Oś priorytetowa XIII Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 
PO IG 2007-2013: 
- Oś priorytetowa 7 Społeczeństwo informa-
cyjne-budowa elektronicznej administracji 
- Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informa-
cyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki  
PO KL 2007-2013: 
- Priorytet V Dobre rządzenie 
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach 

14. Rodzaje projektów 1. Budowa lub rozbudowa regionalnych sieci 
szkieletowych lub dystrybucyjnych, z moż-
liwością uzupełnienia ich o sieci dostępowe; 

2. Budowa i wdrażanie platform elektronicz-
nych dla zintegrowanego systemu wspoma-
gania zarządzania na poziomie wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym (oprogramo-
wanie platformy elektronicznej, komputery i 
urządzenia sieciowe, urządzenia do podpisu 
elektronicznego);  

3. Projekty infrastrukturalne związane z 
przygotowaniem instytucji publicznych (np. 
lokalnej i regionalnej administracji samorzą-
dowej, ochrony zdrowia, edukacji, oświaty, 
rynku pracy, gospodarki komunalnej), do 
elektronicznego obiegu dokumentów, 
elektronicznej archiwizacji dokumentów 
(digitalizacja nie stanowi kosztu kwalifiko-
wanego) oraz rozwoju elektronicznych usług 
dla ludności, w tym z wykorzystaniem 
podpisu elektronicznego; (oprogramowanie 
obiegu dokumentów i archiwizacji, kompu-
tery i urządzenia sieciowe, serwery, urządze-
nia peryferyjne, budynek/lokal – dostosowa-
nie pomieszczeń dla realizacji projektu); 

4. Tworzenie publicznych punktów dostępu do 
Internetu (także hot-spotów) oraz infokio-
sków np. w obiektach publicznie dostępnych 
- na przykład: bibliotekach publicznych, 
domach kultury, szkołach, szkołach wyż-
szych, świetlicach gminnych - z połączeniem 
szerokopasmowym; (oprogramowanie użyt-
kowe, komputery i urządzenia sieciowe oraz 
inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu, 
budynek/lokal wraz z wyposażeniem 
niezbędnym do realizacji projektu); 



 

 
 

117

117 5. Budowa Systemów Informacji Przestrzennej 
dla gromadzenia, integracji i udostępniania 
poprzez Internet aktualnych danych prze-
strzennych wraz z usługami wspomagają-
cymi zarządzanie na szczeblu jednostek 
samorządowych (integracja i wspólna preze-
ntacja warstw informacyjnych, ortofoto-
mapy, cyfrowych map rożnej skali, planów 
miast); 

6. Projekty z zakresu telemedycyny: 
a. Dostarczenie szpitalom i innym placów-

kom medycznym połączeń szerokopasmo-
wych dla realizacji usług telemedycznych 
w Wielkopolsce; 

b. Wyposażenie placówek medycznych w 
niezbędną aparaturę i oprogramowanie 
umożliwiające realizację zdalnych 
konsultacji telemedycznych; 

7. Projekty infrastrukturalne z zakresu e-
edukacji, tj: 
a. Stworzenie i udostępnianie łączy do 

kształcenia na odległość i doskonalenia 
zawodowego; 

b. Dotyczące rozszerzenia dostępu studen-
tom do nowoczesnych narzędzi i technik 
informacyjnych, w tym zwłaszcza Interne-
tu szerokopasmowego, z wyłączeniem 
projektów kwalifikujących się do PO IiŚ; 

c. Dostarczenie szkołom i innym placówkom 
edukacyjnym połączeń szerokopasmo-
wych dla realizacji usług edukacyjnych w 
Wielkopolsce; 

d. Tworzenie pracowni komputerowych, 
(sieciowanie, oprogramowanie, zakup 
komputerów).  

8. Projekty dotyczące regionalnych i lokalnych 
zasobów cyfrowych promujących kulturę i 
turystykę regionu,: 
a. Stworzenie, udostępnienie systemu, wdro-
żenie systemu, zakup oprogramowania doty-
czącego digitalizacji zasobów bibliotecz-
nych, archiwalnych, filmowych i muzeal-
nych (koszty  digitalizacji nie stanowią 
kosztu kwalifikowanego); 
b. Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, 
fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych 
bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych); 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
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118 a Temat priorytetowy Społeczeństwo informacyjne 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 
sieci szerokopasmowe) 
13 Usługi i aplikacje dla obywateli 
(e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, 
e-integracja itp.) 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się 
przez całe życie w przedsiębiorstwach; szko-
lenia i usługi na rzecz zwiększania zdolności 
adaptacyjnych pracowników do zmian; 
promowanie przedsiębiorczości i innowacji. 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 10 Poczta i telekomunikacja 
22 Inne nie wyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania  
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż  
1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów 
podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach 
Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-
VI, z uwzględnieniem następujących wydatków 
niekwalifikowanych: 
- stworzenie strony WWW, jeśli nie stanowi 
jednego z elementów większego przedsię-
wzięcia, 
- koszty dzierżawy łącz (za wyjątkiem 
dzierżawy łącz dostępowych dla sieci 
szkieletowej w przypadku, gdy są faktycznie 
poniesione przez beneficjenta), 
- opłaty za usługi dodatkowe (opłaty za pro-
wadzenie serwisu WWW, kont poczty elek-
tronicznej, serwerów, rejestracji i utrzymania 
danych), 
- koszty digitalizacji, 
- zakup wyłącznie sprzętu komputerowego 
(komputerów) 
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119 17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Szkolenia dla pracowników obsługujących 
zakupiony sprzęt 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, 

2. związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, 

3. szkoły wyższe, 
4. osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki 
oświatowe, 

5. placówki prowadzące kształcenie 
ustawiczne i praktyczne w formach 
pozaszkolnych, 

6. jednostki zaliczane do sektora finansów 
publicznych,  

7. organizacje pozarządowe zgodnie 
z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

8. kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych, 

9. podmioty działające w oparciu o umowę 
o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

10. instytucje kultury, 
11. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

świadczące usługi medyczne w pub-
licznym systemie ochrony zdrowia, 

12. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
świadczące usługi medyczne w pub-
licznym systemie ochrony zdrowia, 
oferujące opiekę stacjonarną (szpitale)’ 

13. przedsiębiorcy. 
b Grupy docelowe (osoby, instytu-

cje, grupy społeczne bezpośred-
nio korzystające z pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych - tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe 1. Wsparcie finansowe będzie udzielane wyłą-
cznie projektom, które zadeklarują „otwarty 
dostęp” dla wszystkich użytkowników sieci, 
w tym w szczególności operatorów. 

2. Projekty ubiegające się o wsparcie nie 
powinny faworyzować żadnej konkretnej 
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120 technologii, jak również ograniczać możli-
wości technologicznego wyboru (neutral-
ność technologiczna). Jeżeli projekt zakłada 
finansowanie bardzo specyficznej technolo-
gii – szczególnie w przypadku sieci szeroko-
pasmowych, np. DSL; komunikacji drogą 
satelitarną, kablową, technologii bezprzewo-
dowych itp. – lub określonej infrastruktury, 
wybór musi być jasno uzasadniony na 
podstawie dokonanej analizy kosztów i 
korzyści zawartej w Studium Wykonalności, 
przy uwzględnieniu możliwych alternatyw-
nych rozwiązań dla dostarczenia usług. 

3. W ramach jednego konkursu dany benefi-
cjent może aplikować o dofinansowanie 
 jednego projektu. 

4. W przypadku typu projektu nr 3 dla pod-
miotów innych niż jednostki administracji 
publicznej (jst oraz ich jednostki organi-
zacyjne) warunkiem koniecznym jest nie 
tylko poprawa organizacji pracy samej 
jednostki, ale także udostępnienie usług dla 
ich odbiorców. Projekty w zakresie ochrony 
zdrowia są kwalifikowane z wyjątkiem 
systemów ratownictwa medycznego. 

5. Typ projektu nr 4 – stworzone punkty muszą 
być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
143,336 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

80,460 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

34,478 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

28,398 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 
85% kosztów kwalifikowanych inwestycji; 
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 214, poz. 1661), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
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121 regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie udzie-
lania pomocy na szkolenia w ramach regional-
nych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 234, 
poz. 1535). 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Min. 15% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 
1% kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Wsparcie udzielane w ramach działania może 
stanowić pomoc publiczną. 
Zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w 
zakresie: energetyki, infrastruktury teleko-
munikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 214, poz. 1661), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599), 
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy na szkolenia 
w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1535). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

- maks. 4 mln PLN kosztów kwalifikowanych 
dla projektów dotyczących tworzenia wirtual-
nych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfro-
wych bibliotek (w tym zbiorów zabytkowych); 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

- maks. 2 mln PLN dla projektów dotyczących 
tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, 
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122 fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek 
(w tym zbiorów zabytkowych); 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania25 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
do 10% wartości wydatków kwalifikowanych 
projektu 

 
Podstawowe definicje do działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 
Atrakcyjność inwestycyjna - zdolność skłonienia do inwestycji, będąca istotą atrakcyjności inwestycyjnej, to 
kombinacja korzyści  możliwych do osiągnięcia po realizacji danej inwestycji i wynikających ze specyficznych 
cech obszaru, w którym projekt funkcjonuje; korzyści te określane są mianem czynników lokalizacji;  
o atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru decyduje kombinacja czynników lokalizacji  

dostęp szerokopasmowy - należy przez to rozumieć dostęp stały - nie komutowany - o przepustowości 
dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia - zaleca się stosowanie 
przepustowości nie niższej niż 256 kbitów/sekundę – i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym 
łączu aplikacje; dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie 
przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości; dla szerokopasmowej sieci szkieletowej 
zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż 100Mb/s 

e-administracja – zastosowanie technologii komunikacji i informacji do planowania, realizacji i monitorowania 
zadań administracji publicznej; ma na celu ułatwienie pracy jednostek administracji publicznej, ułatwienie 
wypełnienia obowiązków względem innych jednostek administracyjnych i obywateli; załatwienie spraw on-line, 
bez konieczności udania się do urzędu, elektroniczny obieg dokumentów 

e-edukacja – metoda nauki przy wykorzystaniu narzędzi ICT; ma na celu ułatwienie podjęcia edukacji poprzez 
Internet; szczególnie ułatwienie dla osób niepełnosprawnych; osoba podejmująca edukację w ten sposób pobiera 
materiały z określonego miejsca w Internecie, przygotowuje zadania określone przez uczelnie, wysyła, bierze 
udział w egzaminach 

fonoteka, filmoteka, fototeka – zbiór informacji danego typu (jak muzyka, filmy, zdjęć) udostępniany na 
platformach elektronicznych, ogólno i łatwo – dostępnych 

Hotspot – publiczny punkt dostępu umożliwiający połączenie z Internetem za pomocą sieci bezprzewodowej 
(WiFi) 

ICT (ang. Information and Communication Technologies - Technologie Informacyjne  
i Komunikacyjne) - technologie pozwalające na wykorzystanie, modyfikowanie, przechowywanie i wymianę 
informacji, a także umożliwiające efektywną komunikację; technologiami tego typu są np. Internet, poczta 
elektroniczna, wewnętrzna sieć firmowa (Intranet) 

infokiosk – ogólnodostępny punkt, w którym dostępne są konkretne informacje z danego zakresu jak: informacje 
turystyczne, kulturalne itp. 

integracja systemów informatycznych - łączenie ze sobą różnorodnych aplikacji mające na celu automatyzację 
pewnych zadań 

neutralność technologiczna – brak stosowania praktyk prowadzących do narzucania konieczności stosowania 
określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji, gdy istnieją konkurencyjne rozwiązania tego samego 
problemu technicznego 

otwarty dostęp – stworzenie możliwości podłączania do zbudowanej w ramach WRPO  infrastruktury każdego 
operatora, bez dyskryminacji któregokolwiek z nich 

platforma elektroniczna - rozproszone systemy lub narzędzia informatyczne umożliwiające komunikację z ich 
bliższym i dalszym otoczeniem poprzez Internet 

przedsiębiorca telekomunikacyjny – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) to przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności 
gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na 
dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług 
telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do: 

                                                 
25 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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123 a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”, 
b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących, zwany jest 
„operatorem”; 

Publiczny punkt dostępu do Internetu – ogólnodostępne stanowisko z dostępem do Internetu dla wszystkich 
osób zainteresowanych, umożliwiający podejmowanie różnego rodzaju akcji, np. przeglądanie witryn, 
przeglądanie różnego rodzaju materiałów, poszukiwanie informacji itp. 

technologia bezprzewodowa – technologia przesyłania danych między urządzeniami wykorzystując fale radiowe 
o odpowiedniej częstotliwości. Wyróżnić można kilka rodzajów technologii bezprzewodowej różniących się 
szybkością przesyłania danych, odległością na jaką te dane mogą zostać wysłane oraz zastosowaniem. Do 
najpopularniejszych można zaliczyć: WiFi, WiMAX, GSM (GPRS, EDGE, UMTS), Bluetooth, IrDA; 
technologia szczególnie przydatna w miejscach, w których niemożliwe lub nieopłacalne jest prowadzenie kabla 

telemedycyna – forma medycyny i opieki zdrowotnej wykorzystująca nowoczesną technologię multimedialną, 
wideokomunikację oraz Internet, umożliwiająca szybką diagnozę i zapewniająca opiekę medyczną poprzez 
„podróż informacji”, a nie pacjentów i lekarzy  

teletransmisja - ogólne pojęcie określające przesyłanie danych drogą przewodową 

sieć teleinformatyczna - sieć telekomunikacyjna dla przekazu informacji wysyłanych przez komputery 

sieć szkieletowa – sieć łącząca zwykle mniejsze sieci lokalne, grupy robocze; sieć przez którą przesyłana jest 
największa liczba informacji; urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są 
za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze 

skalowalność projektu - możliwość rozwijania projektu, możliwość zastosowania dodatkowych komponentów 
funkcjonalnych, możliwość objęcia technologii organizacyjnej, także jednostek organizacyjnych wnioskodawcy 
i ewentualnych partnerów projektu 

wirtualne muzeum – muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu 
prezentacji zbiorów; w ramach tego określenia mogą być dostępne różne usługi jak np. wirtualna podróż po 
muzeum, wirtualne wystawy, dzięki którym można zaprezentować zbiory m.in. osobom, które nie są w stanie 
zwiedzić muzeum tradycyjnego np. osobom niepełnosprawnym lub mieszkającym daleko od siedziby muzeum 

„wykluczenie cyfrowe” – odnosi się do podziału społeczeństwa na osoby mające dostęp do sieci internetowej  
i nowoczesnych form komunikacji i pozbawione takiej możliwości; zjawiska wykluczenia cyfrowego nie da się 
sprowadzić tylko do nierównego dostępu do Internetu, ale należy je także rozpatrywać pod kątem: kompetencji 
kulturowych i umiejętności posługiwania się Internetem, sposobu łączenia się z Internetem, podziału na 
poziomie globalnym, wymiaru językowego (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują) 

Zakres podstawowych e-usług: 
1) Podstawowe usługi publiczne: 

- podatek dochodowy 
- poszukiwanie pracy 
- świadczenia socjalne 
- dokumenty osobiste 
- rejestracja samochodu  
- z zakresu urbanistyki i architektury (np. podanie o zgodę na budowę) 
- oświadczenie złożone policji 
- biblioteki publiczne 
- akty stanu cywilnego (np. świadectwo urodzenia i ślubu) 
- zapisy do szkoły wyższej  
- z zakresu ewidencji ludności (np. zawiadomienie o przeprowadzce) 
- usługi zdrowotne 

2) Działalność gospodarcza: 
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników 
- podatek od przedsiębiorstw 
- podatek VAT 
- rejestracja nowej firmy 
- zgłaszanie danych do urzędu statystycznego 
- deklaracja celna 
- zezwolenie związane z przepisami ochrony środowiska 
- zamówienia publiczne 
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Działanie 2.8. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Departa-
ment Wdrażania Programu Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy  

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament 
Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za otrzy-
mywanie płatności dokonywanych 
przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na podstawie 
zlecenia płatności wystawianego przez instytucję 
podpisującą umowę o dofinansowanie z 
Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 2.8. Zapewnienie dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpo-
średniego dostarczania szerokopasmowego dostępu 
do Internetu na terenie województwa wielkopol-
skiego w szczególności na obszarach zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sieci NGA. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Realizacja Działania przyczyni się do wzrostu 
innowacyjności gospodarki w regionie, poprzez 
zapewnienie możliwości prowadzenia działalności 
za pośrednictwem Internetu, w tym NGA, przedsię-
biorcom z terenu Wielkopolski. Projekty realizowa-
ne w ramach Działania zapewniać będą możliwość 
szerokopasmowego dostępu do Internetu na tere-
nach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występo-
wałyby lub byłyby niewystarczające. 
Wsparcie w tym zakresie będzie miało wpływ na 
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125 zmniejszenie przepaści cyfrowej i zapewni wyrów-
nanie szans i uzyskanie spójności w zakresie usług 
szerokopasmowego dostępu w całym regionie. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna: 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informa-
cyjnego.  
 
Komplementarność z innymi programami operacyj-
nymi: 
PO IG 2007-2013: 
- Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne- 
zwiększanie innowacyjności gospodarki  

14. Rodzaje projektów 1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa szerokopa-
smowych sieci szkieletowych lub dystrybucyj-
nych z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy, 
rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych  

2. Budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów 
lub centrów zarządzania sieciami teleinforma-
tycznymi wraz z ich wyposażeniem (wyłącznie 
w ramach inwestycji wymienionych w pkt 1) 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Społeczeństwo informacyjne 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym 
sieci szerokopasmowe) 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 10 Poczta i telekomunikacja 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków kwalifikowanych w 
ramach działania  

Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 
2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w 
ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI. 

17. Zakres stosowania cross-financingu 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) 
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126 b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe 1. Projekty ubiegające się o wsparcie nie powinny 
faworyzować żadnej konkretnej technologii 
(neutralność technologiczna). Powstała w 
wyniku realizacji projektów infrastruktura będzie 
otwarta dla wszystkich dostawców usług 
internetowych na jednakowych zasadach. 

2. Wsparcie udzielone zostanie projektom, które 
zapewnią hurtowy, otwarty dostęp do 
infrastruktury powstałej w wyniku realizacji 
dofinansowanej inwestycji, który będzie 
oferowany po krajowych cenach rynkowych. 

3. Dofinansowanie sieci dostępowej w ramach RPO 
będzie mogło nastąpić gdy dla danego terenu nie 
ma projektu realizowanego w Działaniu 8.4 PO 
IG. 

4. Projekt złożony w konkursie musi obejmować 
zakresem rzeczowym wyłącznie obszar wskazany 
w dokumentacji konkursowej. W ramach konkur-
su jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej 
niż 10 projektów. 

5. Powstała w ramach projektu sieć musi posiadać 
punkt styku z Wielkopolską Siecią Szerokopas-
mową w każdej gminie. 

6. Powyższe regulacje mają zastosowanie również 
w odniesieniu do partnera realizacji projektu.     

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
76,633 mln euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

38,000 mln euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

2,850 mln euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

35,783  mln euro 

25. Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

1. 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla 
mikro i małych przedsiębiorstw, 

2. 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla 
średnich przedsiębiorstw, 

3. 40% kosztów kwalifikowanych dla 
pozostałych podmiotów. 
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127 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

1. 40% kosztów kwalifikowanych projektu dla 
mikro i małych przedsiębiorców, 

2. 50% kosztów kwalifikowanych projektu dla 
średnich przedsiębiorstw, 

3. 60% kosztów kwalifikowanych projektu dla 
pozostałych podmiotów. 

 
Beneficjent pomocy powinien wnieść wkład własny 
finansowy w wysokości co najmniej 25% wydatków 
kwalifikowalnych, pochodzących ze środków 
własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, 
w formie pozbawionej wsparcia ze środków 
publicznych. 

27. Pomoc publiczna  Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z 
zapisami: 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 
214, poz. 1661). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomo-
cy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności 
powinien być zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Minimalna wartość projektu 500 tys. PLN 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania26 
32. Wysokość udziału cross-financingu 

(%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
26 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Wytycznych Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 w sprawie zasad rozliczania 
projektów oraz sporządzania wniosków o płatność..  



 

 
 

128

128  
2.3 PRIORYTET III  ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 

 
Nr działania Nazwa działania 

3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 
3.3. Wsparcie ochrony przyrody 
3.4. Gospodarka wodno - ściekowa 
3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz 

zwiększenie retencji na terenie województwa 
3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 
3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 

 
Priorytet ten jest kompleksową propozycją poprawy stanu regionu w obszarze środowiska. 
W szczególności chodzi o zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, 
ziemi i emitowanych do atmosfery; poprawę jakości powietrza, wód i gruntów; wzrost 
racjonalności gospodarowania zasobami środowiska oraz prowadzenie rekultywacji terenów 
zdegradowanych. Ważnym obszarem interwencji będzie też zapewnienie optymalnego 
poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego oraz działania na rzecz wzrostu 
udziału energii odnawialnej, co z jednej strony zwiększy wewnętrzne bezpieczeństwo 
energetyczne, a z drugiej, ograniczy presję gospodarki na środowisko. 
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Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona  
powierzchni ziemi 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-
cja Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 
poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku 
i recyklingu odpadów, modernizację i organizację 
składowisk odpadów, a także rekultywację 
terenów zdegradowanych. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Brak uporządkowanej gospodarki odpadami 
oraz zadowalającego systemu zagospodarowania 
odpadów niebezpiecznych wymaga modernizacji 
i tworzenia nowych systemów zagospodarowania 
odpadów.  
Największy nacisk należy położyć na nowoczesne 
systemy gospodarki odpadami, szczególnie 
przetwarzania i segregacji odpadów np. recykling, 
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130 kompostownie, urządzenia do odzysku biogazu, 
spalarnie odpadów i instalacje do termicznej 
obróbki odpadów z odzyskiem energii, systemy 
zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych oraz okresowej zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych. 
Wytyczony kierunek wsparcia służyć będzie budo-
wie infrastruktury gospodarki odpadami komunal-
nymi o znaczeniu ponadlokalnym, a także moder-
nizacji lokalnych składowisk odpadów komunal-
nych o uregulowanym stanie prawnym, organizacji 
składowisk regionalnych wg standardów UE oraz 
rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów. 
Podejmowane przedsięwzięcia przyczynią się do 
zwiększenia efektywności ekonomicznej i ekolo-
gicznej funkcjonowania gospodarki odpadami. 
Jednocześnie realizowane będą zobowiązania 
Polski zawarte w Traktacie Akcesyjnym z zakresu 
gospodarki odpadami. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007 – 2013:  
- Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi  
PROW 2007 – 2013 
- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej  
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej 

14. Rodzaje projektów27 1. Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych 
systemów gospodarki odpadami obejmujące: 

- instalację sortowania zmieszanych odpadów 
komunalnych, 

- instalację mechaniczno-biologicznego prze-
kształcenia odpadów komunalnych wraz z 
instalacją kompostowania odpadów zielonych, 

- składowisko / kwaterę zgodne z pozwoleniem 
zintegrowanym, 

- instalację odzysku odpadów, 
- punkty przeładunkowe odpadów, 
- punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów  

(PDGO), 
- system selektywnej zbiorki odpadów w tym 

edukację mieszkańców, 
- instalację unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych wyłączonych ze strumienia 
odpadów komunalnych, 

                                                 
27 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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131 - rekultywację składowisk przewidzianych do 
zamknięcia na obszarze objętym systemem. 

2. Projekty służące uzupełnieniu istniejących 
systemów gospodarki odpadami o wszystkie 
niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości 
elementy, w szczególności: 

-  projekty służące recyklingowi odpadów (w 
tym budowa i rozwój zakładów odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów), 

-  projekty dotyczące selektywnej zbiórki 
odpadów (w tym także akcje promocyjne jako 
element większego projektu), 

- projekty dotyczące organizacji systemu zbiórki 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
wyłączonych ze strumienia odpadów 
komunalnych, 

- projekty dotyczące budowy nowych, 
modernizacji istniejących i rekultywacji 
wyeksploatowanych składowisk odpadów.  

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

44 Gospodarka odpadami komunalnymi  
i przemysłowymi. 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

44 Gospodarka odpadami komunalnymi  
i przemysłowymi. 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 21. Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 
22. Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne  
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
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132 kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem następują-
cych wydatków niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu; 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania 3.1 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń dla osób uczestniczą-
cych w projektach dotyczących selektywnej zbiór-
ki odpadów, jako element lub uzupełnienie projek-
tu inwestycyjnego - maks. 10% na poziomie pro-
jektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1) Jst i ich związki; 

2) jednostki organizacyjne utworzone przez 
jednostki wymienione w pkt 1) prowadzące 
działalność w zakresie gospodarki odpadami; 
3) podmioty wybrane w wyniku postępowania 
przeprowadzonego na podstawie przepisów 
o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi 
publiczne na podstawie umowy zawartej z jst; 
4) podmioty działające w oparciu o umowę o 
partnerstwie publiczno-prywatnym; 
5) przedsiębiorcy.  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające  
z pomocy) 

nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5.  

b Tryb oceny wniosków  
o dofinansowanie      

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 
 

20. Warunki dodatkowe 1.  Tylko projekty zgodne z Planem Gospodar-
ki Odpadami dla Województwa Wielkopolskie-
go. 

2.  Wsparcie systemów i instalacji obsługujących 
maksimum 150 tys. mieszkańców, nie mniej 
jednak niż 50 tys. mieszkańców (zgodnie z linią 
demarkacyjną). 

3.  Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne przedsię-
biorstw na inwestycje dotyczące dostosowania 
ich do przepisów ochrony środowiska przewi-
dziano w ramach Priorytetu I  – Działanie 1.1 
Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 – 
Wsparcie rozwoju MSP. 

4.  Pomoc publiczna może wystąpić. 
5.  W ramach jednego konkursu, dany beneficjent 
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133 może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 

6. Warunkiem wystąpienia w roli beneficjenta 
Działania podmiotu innego niż: 
- wskazany pod nr 1 punktu 18a)  
- pełniący funkcję Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów,  
jest podpisanie z ww. podmiotami porozumienia 
określającego zasady korzystania z urządzeń 
wchodzących w skład systemu i funkcjonowania 
systemu 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
 29,079 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

 18,480 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

   5,707 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

   4,892 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych  
na poziomie projektu (%) 

– maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych; 
 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 15% koszów 
kwalifikowanych Minimalny wkład własny 
jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek 
podległych, pochodzących z ich budżetu i / lub 
z komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna   Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego w zakresie gospodarki 
odpadami 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r.; 
W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania28 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maks. 10% na poziomie projektu.  

 

                                                 
27 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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134 Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  
na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-
cja Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- Departament 
Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regio-
nie.  
 
Uzasadnienie realizacji działania: 
Z powodu znacznego zanieczyszczenia powietrza 
konieczne jest prowadzenie działań zmierzających 
do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów 
do atmosfery oraz zwiększenia efektywności 
energetycznej poprzez projekty polegające np. na 
instalacji nowoczesnych systemów grzewczych 
z elementami odnawialnych źródeł energii, moder-
nizacji systemów przesyłowych energii, w tym 
cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń 
filtrujących gazy (np. odsiarczanie) i urządzeń od-
pylających itp. Poprawie jakości powietrza służyć 
będą także projekty rozbudowy i modernizacji sieci 
ciepłowniczych, powodujących oszczędności 
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135 energii oraz ograniczenie niskiej emisji. 
13. Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami 
Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
Działanie 1.7. Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w 
tym kształcenia ustawicznego 
Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w województwie 
Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ2007 - 2013 
- Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska 
- Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 
- Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, 
w tym dywersyfikacja źródeł energii  
PROW 2007-2013  
- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej  
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

14. Rodzaje projektów29 1. Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub 
lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych. 

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, w tym system grzewczy. 

3. Budowa i przebudowa (modernizacja) lokalnych 
systemów zaopatrzenia w energię elektryczną 
(średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną. 

4. Instalacja i przebudowa (modernizacja) urzą-
dzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w 
lokalnych systemach grzewczych. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy 35 Gaz ziemny  

43 Efektywność energetyczna, produkcja 
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

35 Gaz ziemny  
43 Efektywność energetyczna, produkcja 
skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią. 

                                                 
29 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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136 c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
gazu i ciepła 
21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym; 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania 3.2 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń np. dla osób obsługują-
cych nowoczesne urządzenia i systemy, jako 
element lub uzupełnienie projektu inwestycyjnego 
- maks. 10% na poziomie projektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1) jst, ich związki, 

2) jednostki organizacyjne utworzone przez jst 
posiadające osobowość prawną, 
3) administracja rządowa, 
4) nie wymienione jednostki sektora finansów 
publicznych, 
5)podmioty działające w oparciu o umowę o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, 
6) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, 
7) przedsiębiorcy, 
8) organizacje pozarządowe, 
9) jednostki naukowe, 
10) szkoły wyższe, 
11) spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; 
(dotyczy podmiotów posiadających osobowość 
prawną), 
12) podmioty prawne związków wyznaniowych. 
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137 b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania na-

boru wniosków o dofinanso-
wanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie      

Zgodnie z rozdziałem 1.5. 

20. Warunki dodatkowe 1. Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i IX  
POIiŚ, PROW (sieć niskiego napięcia w gmi-
nach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich- 
miasta do 5 tys. mieszkańców) oraz Priorytetu I 
WRPO - Konkurencyjność przedsiębiorstw. 

2. Pomoc publiczna może wystąpić. 
3. W ramach jednego konkursu, dany beneficjent 

może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
48,386 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

28,778 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

4,373 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

15,235 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych; 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 
85 %. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 15% koszów kwalifi-
kowanych w wypadku gdy projekt nie podlega 
pomocy publicznej (dla projektów podlegających 
pomocy publicznej zgodnie z programem pomocy 
publicznej).  
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pochodzą-
cych z ich budżetu i / lub z komercyjnych kredytów 
bankowych wynosi 1% kosztów kwalifikowanych 
projektu. 

27. Pomoc publiczna  Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z 
zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udziela-
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138 nia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
RPO (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach RPO (Dz. U. Nr 236, 
poz. 1562); 
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy na szkolenia w ramach RPO (Dz. U. Nr 
234, poz. 1535); 
d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia 
pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, 
infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 
sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowis-
kowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661). 
 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przed-
siębiorcom, z wyłączeniem prowadzących działal-
ność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa 
się o 20 punktów procentowych w przypadku 
pomocy udzielanej mikro i małym przedsiębiorcom 
oraz o 10 punktów procentowych w przypadku 
pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r.; 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifiko-
walności powinien być zgodny z obowiązującymi w 
tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu 

od 1 mln PLN do 20 mln PLN wartości całkowitej 
projektu z wyjątkiem:  
a) termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej od 1 mln PLN wydatków kwalifi-
kowalnych do 10 mln PLN wartości projektu, 

  b) lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz do 
8 mln PLN wartości projektu 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania30 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
maks. 10% na poziomie projektu.  

 
 

                                                 
30 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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139 Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007-2013 
2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna  
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.3. Wsparcie ochrony przyrody 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 

Celem Działania jest odbudowa i utrzymanie stanu 
przyrody, jej czynna ochrona oraz edukacja 
i promocja ochrony przyrody. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Bezpośrednią konsekwencją konieczności poprawy 
jakości przestrzeni Wielkopolski są działania 
mające na celu utrzymanie stanu przyrody i jej 
ochrona. Będą one dotyczyć między innymi 
odbudowy zdegradowanych siedlisk naturalnych, 
promocji obszarów chronionych, w tym obszarów 
Natura 2000, znoszenia barier migracji zwierząt 
oraz ochrony gatunków fauny i flory o zagrożonej 
puli genowej. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
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140 PO IiŚ 2007-2013 
- Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i 
kształtowanie postaw ekologicznych 
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007 – 2013 
- Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami 
rybołówstwa i akwakultury. 
Środek 2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb 
- Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu 
interesowi  
Środek 3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej 
 
PROW 2007-2013  
- Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i 
obszarów wiejskich  
Działanie: Program rolnośrodowiskowy (płatności 
rolnośrodowiskowe)  
- Oś 4 Leader  
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

14. Rodzaje projektów31 1. Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, 
leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona. 
2. Budowa infrastruktury edukacyjnej na 
obszarach chronionych (w tym Natura 2000), oraz 
wyposażenie centrów edukacji ekologicznej  
3. Ochrona gatunków o zagrożonych pulach 
genowych, 
4. Kampanie promocyjne i informacyjne oraz 
imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym,  
5. Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb, 
6. Plany ochrony dla obszarów chronionych w tym 
Natura 2000. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

51 Promocja bioróżnorodności i ochrony przyrody 
(w tym NATURA 2000), 
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

51 Promocja bioróżnorodności i ochrony przyrody 
(w tym NATURA 2000), 
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05. Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
                                                 
31 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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141 wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 01 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
11 Transport 
18 Edukacja 
21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem następują-
cych wydatków niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu; 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania 3.3 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
kształcenia personelu centrów edukacji ekologicz-
nej, projektów dotyczących edukacji ekologicznej, 
kampanii promocyjnych i informacyjnych oraz 
imprez masowych, jako elementu lub uzupełnienia 
projektu inwestycyjnego - maks. 10% na poziomie 
projektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1) jst i ich związki, 

2) jednostki organizacyjne utworzone przez jst 
posiadające osobowość prawną, 
3) administracja rządowa, 
4) nie wymienione jednostki sektora finansów 
publicznych, 
5) podmioty działające w oparciu o umowę o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, 
6)PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, 
7) przedsiębiorcy, 
8) jednostki naukowe,  
9) podmioty zarządzające obszarami chronionymi; 
10) szkoły wyższe, 
11) osoby prawne i fizyczne będące organami 
prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe i 
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142 kulturalne, 
12) organizacje pozarządowe, 
13) zarządcy dróg i linii kolejowych. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające  
z pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie      

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 
 

20. Warunki dodatkowe 1. Rodzaje projektów 1, 3 i 4 – o wartości od 100 
tys. PLN do 400 tys. PLN kosztów kwalifikowa-
nych; 
2. Rodzaje projektów 2 i 6 – o wartości od 50 tys. 
PLN do 400 tys. PLN kosztów kwalifikowanych ; 
3. Rodzaj projektu 5 – o wartości do 2 mln PLN 
kosztów kwalifikowanych ; 
4. Nie będą wspierane projekty realizowane w 
ramach POIŚ (o wartości odpowiednio powyżej 
400 tys. PLN i 2 mln PLN kosztów kwalifikowa-
nych) 
5. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko jednego 
projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
 1,207 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

 0,845 mln Euro   

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

 0,308 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

 0,054 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowanych; 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
z programem pomocy publicznej, ale nie więcej 
niż 70 %. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 30% koszów kwali-
fikowanych w wypadku gdy projekt nie podlega 
pomocy publicznej (dla projektów podlegających 
pomocy publicznej zgodnie z programem pomocy 
publicznej). 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
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143 dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z 
zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalne-
go z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO 
(Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalne-
go z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach RPO (Dz. U. Nr 
236, poz. 1562); 
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalne-
go z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy na szkolenia  w ramach RPO (Dz. U. Nr 
234, poz. 1535); 
 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim 
przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych w 
przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procento-
wych w przypadku pomocy udzielanej średnim 
przedsiębiorcom. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Dla projektów nie objętych pomocą publiczną - 
od 1.01.2007 r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifiko-
walności powinien być zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Zgodnie z punktem 20. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania32 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maks. 10% na poziomie projektu.  

 

                                                 
32 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność..  
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144 Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007-2013 
2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego 
oraz stworzenie warunków do rozwoju 
gospodarczego bezpiecznego dla środowiska 
poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w regionie. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Na obszarze województwa realizowane są 
zadania dotyczące rozwiązania problemów 
w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych 
zmierzające do realizacji zapisów KPOŚK 
wynikających ze zobowiązań Traktatu 
Akcesyjnego, a także w zakresie zaopatrzenia i 
poprawy jakości wody jako działania 
uzupełniające. 

Podejmowane działania w obszarze gospo-



 

 
 

145

145 darki ściekowej skupiać się będą przede 
wszystkim na poprawie stanu czystości wód 
powierzchniowych, powstrzymaniu degradacji 
wód podziemnych poprzez zmniejszenie 
ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczysz-
czonych ścieków.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
Działanie 1.7. Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych  
Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów 
miejskich 
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i powojskowych 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007 - 2013:  
-Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-
ściekowa,  
PROW 2007 – 2013 
- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej  
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej 

14. Rodzaje projektów33 Dotyczy projektów w aglomeracjach o 
wielkości od 2000 do 15000 RLM ujętych w 
KPOŚK.  
1. Budowa systemów kanalizacji zbiorczej. 
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa (moder-
nizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych. 
3. Budowa systemów kanalizacji zbiorczej 
wraz z budową, rozbudową, przebudową 
(modernizacją) oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 
 
Uzupełnieniem powyższych projektów mogą 
być (łącznie do 50% kosztów kwalifikowa-
nych projektu): 
a) budowa systemów kanalizacji deszczowej 
wraz z urządzeniami służącymi do podczysz-
czania wód opadowych (w przypadku rozdziału 
sieci ogólnospławnej);  

                                                 
33 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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146 b) budowa i rozbudowa systemów zaopatrze-
nia w wodę; w zakresie zgodnym z art. 42, ust. 
3 ustawy Prawo wodne tj. przy jednoczesnej 
realizacji na danym obszarze sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom 
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 
46 Oczyszczanie ścieków 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 
46 Oczyszczanie ścieków 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 09 Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 
 21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym, 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania  
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż 1 stycznia 
2007 r.. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priory-
tetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, z 
uwzględnieniem następujących wydatków 
niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu; 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania 3.4 przewiduje się możli-
wość zastosowania zasady finansowania krzy-
żowego. Dotyczy to kosztów organizacji i prze-
prowadzenia specjalistycznych szkoleń np. dla 
osób obsługujących urządzenia lub systemy, 
jako element lub uzupełnienie projektu inwe-
stycyjnego - maks. 10% na poziomie projektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. jst i ich związki. 

2.  podmioty świadczące usługi wodno-
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147 ściekowe w ramach obowiązków własnych 
gmin. 

b Grupy docelowe (osoby, instytu-
cje, grupy społeczne bezpośred-
nio korzystające z pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5.  
Dla projektu kluczowego – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków  
o dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Warunki dodatkowe 1. W ramach działania będą realizowane 
projekty w aglomeracjach o wielkości od 2000 
do 15000 RLM ujętych w KPOŚK. . Nie będą 
realizowane projekty z zakresu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(projekty w aglomeracjach o RLM powyżej 
15000) oraz projekty kwalifikujące się do 
wsparcia w ramach PROW, zgodnie z 
dokumentem z dnia 18 października 2011 r. 
Linia demarkacyjna pomiędzy Programami 
Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 

2. Planowany do dofinansowania w ramach 
działania zakres kanalizacji sanitarnej będzie 
zgodny z Metodyką wyznaczania w ramach 
aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która 
może być objęta finansowaniem z Funduszu 
Spójności, która będzie stosowana w ocenie 
projektów zgłoszonych do dofinansowania z 
WRPO. 

3. Realizacja zadań musi być zgodna z 
zapisami dyrektywy 91/271/EWG i dyrektywy 
98/83/WE oraz prawa polskiego. 

4. Przewiduje się, że projekty dotyczące gos-
podarki wodno-ściekowej nie będą podlegały 
zasadom pomocy publicznej, z uwagi na 
występowanie monopolu naturalnego. 

5. Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne 
przedsiębiorstw na inwestycje dotyczące 
dostosowania ich do przepisów ochrony śro-
dowiska przewidziano w ramach Priorytetu I 
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP. 
6. W ramach jednego konkursu dany 
beneficjent może aplikować o dofinansowanie 
tylko jednego projektu. 
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148 Na potrzeby WRPO przy obliczaniu wskaźnika 
koncentracji, należy uwzględnić w każdym 
przypadku zakres przewodów kanalizacyjnych 
wraz z przyłączami, niezależnie od tego, czy 
stanowią one wydatek kwalifikowalny w 
ramach projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
103,507 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

87,981 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

15,526 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE  
w wydatkach kwalifikowanych  
na poziomie projektu (%) 

Maks. 85% kosztów kwalifikowanych; 
 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 15% koszów 
kwalifikowanych.  
Wkład własny beneficjenta zostanie wyzna-
czony na podstawie poziomu dofinansowania 
projektu określonego odrębnymi wytycznymi.  
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 
1% kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Nie dotyczy 
28. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 
od 1.01.2007 r.; 
 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu 

minimalna wartość całkowita projektu wynosi 
1 mln PLN 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania34 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
maks. 10% na poziomie projektu.  

 

                                                 
34 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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149 Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych 
obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007-2013 
2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca  
w certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna  
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej 
zagrożonych obszarów oraz zwiększenie 
retencji na terenie województwa 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Zapobieganie stratom będących bezpośrednim 
skutkiem niewystarczającej ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz niedostatecznej retencji na terenie 
województwa. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowe-
go wymagać będzie działań na rzecz infrastruktury 
przeciwpowodziowej (w tym powstrzymanie 
dekapitalizacji oraz budowa i odnowa wałów 
przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicz-
nych i zbiorników retencyjnych oraz polderów i 
naturalnych terenów zalewowych). Na poprawę 
zasobów wodnych regionu wpłynie realizacja 
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150 projektów na rzecz małej retencji przewidzianych 
w Programie Małej Retencji oraz utrzymania 
poziomu technicznego zbiorników wodnych, 
naturalnych i sztucznych. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007 - 201 
- Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  
 PROW 2007- 2013 
- Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego 
i leśnego  
Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 
związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa 

14.  Rodzaje projektów35 1. Regulacja cieków wodnych . 
2. Tworzenie polderów oraz odtwarzanie 

naturalnych terenów zalewowych.  
3. Przebudowa (modernizacja) i budowa małych 

zbiorników wielozadaniowych (o pojemności, 
od 250 tys. m3 do 10 mln m3)  

4. Przebudowa (modernizacja) i budowa wałów 
przeciwpowodziowych.  

5. Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli 
piętrzących. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie 
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i 
zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom  

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie 
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i 
zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 
54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym;  

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 

                                                 
35 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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151 16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem następują-
cych wydatków niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu i urządzeń 
transportowych  

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

W ramach działania 3.5 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń dla osób obsługujących 
urządzenia hydrotechniczne, jako element lub 
uzupełnienie projektu inwestycyjnego - maks. 10% 
na poziomie projektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1) jst i ich związki, 

2) jednostki organizacyjne utworzone przez jst 
posiadające osobowość prawną, 
3) nie wymienione jednostki sektora finansów 
publicznych, 
4)PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne,  
5) przedsiębiorcy, 
6) podmioty zarządzające obszarami chronionymi, 
7) spółki wodne (dotyczy podmiotów 
posiadających osobowość prawną). 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające  
z pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5.  
 
Dla projektu kluczowego – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5.  

b Tryb oceny wniosków  
o dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5.  

20. Warunki dodatkowe 1. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko jednego 
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152 projektu. 
2. Wszystkie działania winny mieć na celu 
zapobieganie powodziom (z wyjątkiem projektów 
kwalifikujących się do wsparcia w ramach PROW 
i POIŚ). 
3. Dopuszcza się realizację kilku zbiorników 
wielozadaniowych o łącznej pojemności powyżej 
250 tys. m3 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
19,335 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

10,243 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

7,284 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

1,808 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych  
na poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
z programem pomocy publicznej, ale nie więcej 
niż 70 % 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 30% koszów 
kwalifikowanych w wypadku gdy projekt nie 
podlega pomocy publicznej (dla projektów 
podlegających pomocy publicznej zgodnie 
z programem pomocy publicznej). 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna   Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z 
zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach RPO (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udziela-
nia pomocy de minimis w ramach RPO (Dz. U.  
Nr 236, poz. 1562); 
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy na szkolenia w ramach RPO 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1535); 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
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153 inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim 
przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych w 
przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procento-
wych w przypadku pomocy udzielanej średnim 
przedsiębiorcom. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r.; 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 
projektu wynosi 40 mln PLN  

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

Maksymalnie 28 mln PLN 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania36 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
maks. 10% na poziomie projektu.  

 

                                                 
36 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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154 
Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-
cja Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna  
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na podstawie 
zlecenia płatności wystawianego przez instytucję 
podpisującą umowę o dofinansowanie z Benefi-
cjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego 
i ekologicznego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Budowa systemów informacji o środowisku wraz z 
poprawą bezpieczeństwa środowiskowego i 
ekologicznego  
 

Uzasadnienie realizacji działania 
Cel realizowany będzie poprzez usprawnienie 
systemu informacji o środowisku i zagrożeniach 
ekologicznych oraz systemu przeciwdziałania 
zagrożeniom. Wspierane będą projekty dotyczące 
wdrażania systemów monitorowania i oceny stanu 
środowiska.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO iIŚ 
- Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i 
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  
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155 14. Rodzaje projektów37 1. Opracowywanie baz danych dotyczących 
zanieczyszczenia lasów, jakości gleb, wód i 
powietrza. 
2. Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń w 
miastach oraz systemy informowania 
mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. 
3. Budowa i doskonalenie stanowisk do analizowa-
nia i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii 
technologicznych (w tym budowa i rozbudowa 
obiektów, dostarczenie połączeń szerokopasmo-
wych oraz zakup sprzętu specjalistycznego). 
Wsparcie techniczne krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. 
4. Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w 
aspekcie zanieczyszczeń. 
5. Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych 
w zakresie jakości wód, tworzenie map terenów 
zalewowych, tworzenie systemów monitoringu 
środowiska w tym reagowania na zagrożenia. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie 
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiega-
nia i zarządzania zagrożeniom naturalnym i 
technologicznym). 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie 
i wdrażanie planów i instrumentów zapobiega-
nia i zarządzania zagrożeniom naturalnym i 
technologicznym). 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i 
zapobiegania zagrożeniom 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski; 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego 
21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 

                                                 
37 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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156 beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem następują-
cych wydatków niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu; 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

W ramach działania 3.6 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń np. dla osób 
obsługujących urządzenia lub systemy, jako 
element lub uzupełnienie projektu inwestycyjnego 
- maks. 10% na poziomie projektu.  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1) jst i ich związki, 

2) jednostki organizacyjne utworzone przez jst 
posiadające osobowość prawną, 
3) administracja rządowa; 
4) nie wymienione jednostki sektora finansów 
publicznych, 
5)PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, 
6) jednostki naukowe,  
7) podmioty zarządzające obszarami chronionymi, 
8) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Poznaniu – tylko dla jednostek będących w 
Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków  
o dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 
Dla projektu kluczowego – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie      

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Warunki dodatkowe 1. Projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania 
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziała-
nia poważnym awariom – od minimalnej wartości 
całkowitej 100 tys. PLN do maksymalnej wartości 
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157 kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN. W/w 
wymienione ograniczenie kwotowe odnoszące się 
do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowal-
nych nie dotyczy projektów o znaczeniu regional-
nym realizowanych przez jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej. 
2. Projekty dotyczące monitoringu środowiskowego 
od minimalnej wartości całkowitej 100 tys. PLN
do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowal-
nych 4 mln PLN. 
3. W ramach działania nie będą realizowane 
projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania 
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziała-
nia poważnym awariom wspierane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(dotyczy projektów o wartości kosztów kwalifiko-
wanych powyżej 4 mln PLN, z uwzględnieniem 
warunku 1) . 
4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko jednego 
projektu. 
5. W przypadku zakupu sprzętu dla OSP - warunek 
funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym i uzyskania pozytywnej opinii 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dotyczy 
wszystkich beneficjentów. 
6. Zakup sprzętu dla jednostek znajdujących się w 
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
obejmuje tylko nowy sprzęt. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
 17,910 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

 11,944 mln Euro   

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

   5,966 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifikowa-
nych na poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksy-
malnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
z programem pomocy publicznej, ale nie więcej niż 
80 % 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 20% koszów kwalifi-
kowanych w wypadku gdy projekt nie podlega 
pomocy publicznej (dla projektów podlegających 
pomocy publicznej zgodnie z programem pomocy 
publicznej). 
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158 Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pochodzą-
cych z ich budżetu i / lub z komercyjnych kredytów 
bankowych wynosi 1% kosztów kwalifikowanych 
projektu. 

27. Pomoc publiczna  Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z 
zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
RPO (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 

b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalne-
go z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach RPO (Dz. U.  Nr 
236, poz. 1562); 

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy na szkolenia  w ramach RPO (Dz. U. Nr 
234, poz. 1535); 

 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy in-
westycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych. Mak-
symalną intensywność regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębior-
com, z wyłączeniem prowadzących działalność gos-
podarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 
punktów procentowych w przypadku pomocy 
udzielanej mikro i małym przedsiębiorcom oraz o 
10 punktów procentowych w przypadku pomocy 
udzielanej średnim przedsiębiorcom 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami po-
mocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowal-
ności powinien być zgodny z obowiązującymi w 
tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu  

1. Projekty dotyczące zapobiegania i ograniczania 
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziała-
nia poważnym awariom - od minimalnej wartości 
całkowitej 100 tys. PLN do maksymalnej wartości 
kosztów kwalifikowalnych 4 mln PLN. W/w wy-
mienione ograniczenie kwotowe odnoszące się do 
maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych 
nie dotyczy projektów o znaczeniu regionalnym 
realizowanych przez jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej. 
 
2. Projekty dotyczące monitoringu środowiskowe-
go od minimalnej wartości całkowitej 100 tys. PLN 



 

 
 

159

159 do maksymalnej wartości kosztów kwalifikowal-
nych  4 mln PLN. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Maksymalnie 2,4 mln PLN 
Powyższe ograniczenie kwotowe nie dotyczy 
projektów o znaczeniu regionalnym realizowanych 
przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania38 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maks. 10% na poziomie projektu.  

 

                                                 
38 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu III Środowisko przyrodnicze 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-
cja Pośrednicząca II stopnia) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca  
w certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna  
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna  
za dokonywanie płatności  
na rzecz beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę 
o dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

11. Numer i nazwa działania 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
zasobów energii 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Zwiększenie udziału energii odnawialnej 
w bilansie energetycznym kraju. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Proces poprawy stanu środowiska naturalnego w 
Wielkopolsce wymaga nie tylko utrzymania 
dotychczasowych działań, ale również ich 
zintensyfikowania. 
Wsparcie skupiać się będzie na tworzeniu 
infrastruktury służącej wykorzystaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
Działanie realizowane będzie poprzez wykorzysta-
nie naturalnych źródeł energii pochodzących z siły 
wiatru, wody, słońca czy źródeł geotermalnych. 
Ponadto zakłada wykorzystanie energii 
pochodzącej z biopaliw, biogazu oraz biomasy, do 
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161 produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Projekty 
powinny być ukierunkowane na budowę 
infrastruktury służącej produkcji energii 
odnawialnej oraz jej dystrybucji oraz projekty 
stosujące odnawialne źródła energii jako 
uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych, np. w 
elektroenergetyce (kogeneracja).  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO 
-Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 
Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
POiIŚ 2007 - 2013: 
- Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna  
PROW 2007-2013 
- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej  
Działanie Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 
Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej 
- Oś 4 Leader  
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

14. Rodzaje projektów39 Budowa i rozbudowa: 
1. elektrowni wiatrowych z instalacją do przesyłu 

energii, 
2. kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicz-

nych z instalacją do przesyłu energii,  
3. urządzeń grzewczych opalanych biomasą z 

instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do 
produkcji energii z instalacją do przesyłu 
energii w oparciu o biomasę i biogaz,  

4. elektrowni wodnych o mocy do 10 MW z 
instalacją do przesyłu energii,  

5. urządzeń grzewczych zasilanych energią 
geotermiczną z instalacją do przesyłu energii,  

6. urządzeń do produkcji energii i instalacji do 
przesyłu energii w oparciu o inne typy 
odnawialnych źródeł energii, 

7. urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu 
energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu 
(kogeneracja) wykorzystujących OZE. 
 

                                                 
39 W przypadku Priorytetu III określenie „rodzaje projektów” jest tożsame z określeniem „rodzaje schematów” 
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162 15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Energia 

39 Energia odnawialna: wiatrowa, 
40 Energia odnawialna: słoneczna, 
41 Energia odnawialna: biomasa,  
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, 

geotermiczna i pozostałe. 
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzo-

na (kogeneracja), zarządzanie energią 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
39 Energia odnawialna: wiatrowa, 
40 Energia odnawialna: słoneczna, 
41 Energia odnawialna: biomasa, 
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, 

geotermiczna i pozostałe. 
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzo-

na (kogeneracja), zarządzanie energią 
c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski; 

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 08 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 
gazu i ciepła 
21 Działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopol-
skim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz 
Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem następują-
cych wydatków niekwalifikowanych:  
- zakup środków transportu; 
- zakup używanych środków trwałych. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania 3.7 przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady finansowania krzyżowego. 
Dotyczy to kosztów organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń dla osób obsługujących 
urządzenia i systemy, jako element lub 
uzupełnienie projektu inwestycyjnego - maks. 10% 
na poziomie projektu.  
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163 18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. jst i ich związki, 

2. jednostki organizacyjne utworzone przez jst 
posiadające osobowość prawną, administra-
cja rządowa, 

3. nie wymienione jednostki sektora finansów 
publicznych, 

4. podmioty działające w oparciu o umowę o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, 

5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne, 

6. przedsiębiorcy, 
7. jednostki naukowe,  
8. szkoły wyższe, 
9. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadają-

cych osobowość prawną), 
10. podmioty prawne związków wyznaniowych. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające  
z pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5.  

b Tryb oceny wniosków  
o dofinansowanie      

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 
 

20. Warunki dodatkowe 1. Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii (produkcji energii 
oraz jej przesyłu) – urządzenia produkujące 
energię o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjątkiem 
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicz-
nych, dla których minimalna moc wynosi 0,1 
MW, oraz urządzeń grzewczych zasilanych 
energią geotermiczną, dla których minimalna moc 
wynosi 0,15 MW. 
2. Nie będą wspierane projekty kwalifikujące się 
do wsparcia w ramach Osi priorytetowej IV i IX 
POIiŚ, PROW oraz Priorytetu I WRPO- 
Konkurencyjność przedsiębiorstw. 
3. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez 
Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może 
aplikować o dofinansowanie tylko jednego 
projektu. 
4. Przedsięwzięcia w ramach Działania obejmują 
zakup jedynie nowych środków trwałych. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
32,917 mln Euro 
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164 22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

15,550 mln Euro   

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

6,390 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

10,977 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 
85% kosztów kwalifikowanych; 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
z programem pomocy publicznej, ale nie więcej 
niż 85 %. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalny poziom dofinansowania ze środków 
własnych beneficjenta wynosi 15% koszów 
kwalifikowanych w wypadku gdy projekt nie 
podlega pomocy publicznej (dla projektów 
podlegających pomocy publicznej zgodnie z 
programem pomocy publicznej). 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna   Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie 
z zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach RPO (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach RPO 
(Dz. U.  Nr 236, poz. 1562); 
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regiona-
lnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy na szkolenia w ramach RPO 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1535); 
d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regiona-
lnego z dnia 7 grudnia  2009 r. w sprawie 
udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: 
energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regional-
nych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, 
poz. 1661). 
 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim 
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165 przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych w 
przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procento-
wych w przypadku pomocy udzielanej średnim 
przedsiębiorcom. 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r.; 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifiko-
walności powinien być zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami  

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Maksymalna wartość całkowita projektu wynosi 
20 mln PLN, z wyjątkiem: 
a) elektrowni wodnych z instalacją do przesyłu 
energii, 
b) urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z 
biomasy lub biogazu z instalacją do przesyłu 
energii, 
c) urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu 
energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu 
(kogeneracja), dla których maksymalna wartość 
całkowita projektu wynosi 10 mln PLN. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania40 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maks. 10% na poziomie projektu.  

                                                 
40 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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2.4 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 
 
Nr działania Nazwa działania 

4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich 
4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 

 

Wsparcie działań realizowanych w ramach priorytetu będzie uwzględniać rozwiązania 
w zakresie takich problemów, jak m.in. wykluczenie społeczne, wysoki poziom 
przestępczości, ogólne pogarszanie się jakości życia na zubożonych terenach miejskich. 
Regeneracja terenów poprzemysłowych i powojskowych, a także zdegradowanych obszarów 
miejskich może odgrywać istotną rolę przy wzmacnianiu infrastruktury niezbędnej dla 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dla spójności społecznej istotne są działania 
wzmacniające bezpieczeństwo, promujące integrację gospodarczą, społeczną i kulturową tych 
obszarów, zwalczające różne formy dyskryminacji oraz poprawiające podaż i dostępność 
kluczowych usług. 
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167 Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 
lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej  

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

I. Wkład na inicjatywę JESSICA - Instytucja 
Zarządzająca Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW)- płatność została dokonana. 

11. Numer i nazwa działania 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 

Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego 
ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju 
poprzez rewitalizację  obszarów problemowych w 
miastach i dostosowanie ich do wymogów współ-
czesności oraz  nadanie nowych funkcji społecz-
no-gospodarczych zdegradowanym obszarom 
miejskim i rewitalizacja tych obszarów dla zwię-
kszenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwesty-
cyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkań-
ców. 

Działanie realizowane jest w ramach inicjaty-
wy JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City Areas”) - „Wspól-
ne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałego i 
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich”. 
JESSICA jest to inicjatywa uruchomiona przez 
Komisję Europejską i Europejski Bank Inwesty-
cyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady 
Europy w celu wspierania trwałych i zrównowa-
żonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na 
obszarach miejskich.   

Środki finansowe dostępne w ramach działania 
służą utworzeniu Funduszu Powierniczego, o 
którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady 



 

 
 

168

168 (WE) 1083/2006 z późn. zm., zarządzanego przez 
Managera.  

Zadaniem Managera Funduszu Powierniczego 
jest przede wszystkim przygotowanie warunków 
konkursowych, przeprowadzenie konkursów, 
wybór Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów 
Miejskich, zarządzanie finansami Funduszu 
Powierniczego JESSICA, w tym w odniesieniu do 
operacji, rozumianej zarówno jako wkład z 
programu operacyjnego w instrument inżynierii 
finansowej, jak i późniejsze inwestycje tego 
instrumentu w projekty miejskie.  

Środki będące w dyspozycji Funduszu Powier-
niczego będą przekazywane za pomocą Funduszu/ 
Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich powoła-
nych jako niezależna osoba prawna/niezależne 
osoby prawne zarządzana/ zarządzane na podsta-
wie umów między współfinansującymi partnerami 
lub udziałowcami, lub też jako wydzielona jedno-
stka finansowa w ramach instytucji finansowej. 

Fundusze na rzecz Rozwoju Obszarów Miej-
skich są to fundusze inwestujące w partnerstwa 
publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w 
Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów 
Miejskich. 

Zwrócone do Funduszu Powierniczego środki 
będą udostępniane do powtórnego inwestowania 
zgodnie z celem głównym inicjatywy JESSICA 
jaki stanowi wspieranie trwałych i zrównoważo-
nych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na 
obszarach miejskich.   
 
Uzasadnienie realizacji działania 

W ramach działania będzie możliwe wsparcie 
przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwo-
ju miast – ponadlokalnych i lokalnych ośrodków 
rozwoju oraz największych miast regionu, pełnią-
cych rolę biegunów rozwoju lokalnego, społecz-
nego i gospodarczego, które w rezultacie przemian 
gospodarczo-społecznych zapoczątkowanych w 
latach 90. XX wieku ulegały systematycznej 
degradacji gospodarczej i społecznej.  W miastach 
tych występują znaczne obszary, charakteryzujące 
się degradacją fragmentów zabudowy (często o 
dużych walorach historycznych i architektonicz-
nych), wysokim stopniem dekapitalizacji infrastru-
ktury technicznej, niedostępnością transportową 
oraz koncentracją negatywnych zjawisk społecz-
nych, które nie wykorzystują potencjalnych możli-
wości rozwoju. 
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169 Działanie realizuje jeden z celów szczegółowych 
priorytetu IV WRPO, którym jest wzmocnienie i 
odnowa ośrodków miejskich, co z kolei przyczyni 
się do realizacji celu głównego tego priorytetu, tj. 
restrukturyzacji wybranych obszarów na rzecz 
wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia w regionie. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw,  
Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych 
instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć związanych 
z Regionalną Strategią Innowacji 
Działanie 1.7 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze 
Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych, 
Działanie 4.2 Rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 
- Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, 
Działanie 6.1 Turystyka, 
Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego. 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi  
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa 
- Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku. 
- Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo 
kulturowe 

14. Rodzaje projektów Operacja – Fundusz Powierniczy  
Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierni-
czym, alokującym środki w sposób zwrotny w 
instrumenty inżynierii finansowej, o którym mowa 
w art. 44 Rozp. Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm. 
 

Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich 
Wniesienie wkładu do Funduszu/Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich powołanych jako 
niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie 
umów między współfinansującymi partnerami lub 
udziałowcami, lub też jako wydzielona jednostka 
finansowa w ramach instytucji finansowej.  
Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich są 
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170 to fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-
prywatne i inne projekty ujęte w Zintegrowanym 
Planie Rozwoju Obszarów Miejskich. 
 

Operacja II stopnia – Projekty Miejskie 
Bezpośrednie wsparcie przekazywane za pośred-
nictwem Funduszu/Funduszy Rozwoju Obsza-rów 
Miejskich w formie inwestycji, dokonywa-nych za 
pomocą zwrotnych instrumentów inży-nierii 
finansowej,  w partnerstwa publiczno-prywatne i 
inne projekty ujęte w Zintegrowanym Planie 
Rozwoju Obszarów Miejskich. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 
obszarów miejskich i wiejskich 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy. 

c Forma finansowania 02 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 
dofinansowania, gwarancje)  
04 Inne formy finansowania  

d Typ obszaru 01 Obszar miejski  
e Działalność gospodarcza 15 Pośrednictwo finansowe 

22 Inne niewyszczególnione usługi 
f Lokalizacja NUTS 2 -Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofi-
nansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne do 
realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta.  
Kryteria kwalifikowalności są zgodne z art. 78 ust. 
6 lit. a i d Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006 z późn. zm. i innymi właściwymi 
dokumentami.  

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy. 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Operacja – Fundusz Powierniczy  

Fundusz Powierniczy został powołany zgodnie z 
zapisami art. 44 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z późn. zm.  
Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich  
Podmiot/podmioty pełniący/pełniące rolę/role 
Funduszu/Funduszy Obszarów Miejskich 
zostanie/zostaną wybrane przy zastosowaniu 
procedury Managera Funduszu Powierniczego.  
 

Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 
muszą zostać powołane jako niezależna osoba 
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171 prawna/niezależne osoby prawne zarządzana/za-
rządzane na podstawie umów między współfinan-
sującymi partnerami lub udziałowcami, lub też 
jako wydzielona jednostka finansowa w ramach 
instytucji finansowej.  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich 
inwestują w partnerstwa publiczno-prywatne i inne 
projekty ujęte w Zintegrowanym Planie Rozwoju 
Obszarów Miejskich., realizowane w szczególno-
ści przez: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające 

osobowość prawną. 
3. Jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną. 
4. Szkoły wyższe. 
5. Jednostki naukowe. 
6. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. 
7. Jednostki kultury. 
8. Organizacje pozarządowe. 
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych. 

10. Instytucje otoczenia biznesu. 
11. Administracja rządowa. 
12. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 
13. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
14. Przedsiębiorcy/MSP. 
15. Porozumienia w/w podmiotów. 
16. Podmioty działające w oparciu o umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 
19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 

a Tryb przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Operacja – Fundusz Powierniczy 
Fundusz Powierniczy powołany został zgodnie z 
zapisami art. 44 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 z późn. zm.  
 

Operacja I stopnia – Fundusz/Fundusze 
Rozwoju Obszarów Miejskich 
Podmiot/podmioty pełniący/pełniące rolę/role 
Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich 
zostanie/zostaną wybrane przy zastosowaniu 
procedury Managera Funduszu Powierniczego. 
 

Operacja II stopnia – Projekty Miejskie 
Projekty Miejskie otrzymają wsparcie w formie 
zwrotnej za pośrednictwem Funduszu/Funduszy 
Rozwoju Obszarów Miejskich po spełnieniu 
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172 warunków odpowiednich dla poszczególnych 
instrumentów.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Nie dotyczy 

20. Warunki dodatkowe W ramach realizacji inicjatywy JESSICA wyróż-
nić można trzy etapy realizacji Operacji. Etapem 
pierwszym jest Operacja, w ramach której utwo-
rzony jest Fundusz Powierniczy zgodnie z  art. 44 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. 
zm. Etap drugi polegający na wyborze Fundu-
szu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich przez 
Managera Funduszu Powierniczego został określo-
ny jako Operacja I stopnia. Operację II stopnia sta-
nowią inwestycje, dokonywane za pośrednictwem 
Funduszu/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich 
w formie zwrotnych instrumentów inżynierii 
finansowej,  w partnerstwa publiczno-prywatne i 
inne projekty ujęte w Zintegrowanym Planie 
Rozwoju Obszarów Miejskich.. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
56,575 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

40,875 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

15,700 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

Nie dotyczy 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifikowa-
nych na poziomie projektu (%) 

Nie dotyczy 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Nie dotyczy 

27. Pomoc publiczna  Pomoc publiczna udzielana zgodnie z zapisami: 
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-

nego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. 2010 nr 254 poz. 1709) 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

Nie dotyczy  

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Nie dotyczy. 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 
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173  
Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 
i powojskowych 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 
Departament Instytucji Certyfikującej  

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK na 
podstawie zlecenia płatności wystawianego przez 
instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie 
z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej przez 
Instytucję Zarządzającą Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego (Departament Finansów 
UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obsza-rów 
poprzemysłowych i powojskowych 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności 
gospodarczej i społecznej oraz stworzenia 
warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach 
poprzemysłowych i powojskowych związane z 
nadaniem im nowych funkcji: usługowych, 
gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 
zdrowotnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub 
turystycznych. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Przewidziane jest wsparcie dla obszarów 
zdegradowanych powstałych w wyniku zaprze-
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174 stania działalności przemysłowej wskutek 
zachodzących przemian rynkowych oraz w 
wyniku zaprzestania użytkowania obiektów i 
obszarów, pełniących poprzednio funkcje 
militarne i wojskowe. 
W Wielkopolsce występują obszary, gdzie na 
skutek przemian gospodarczo-społecznych zapo-
czątkowanych w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku upadło wiele zakładów przemysłowych, 
które stanowiły naturalne miejsce zatrudnienia 
mieszkańców, a często pełniły również role 
kulturowe i społeczne.  
Specyficznymi obszarami są tereny i obiekty 
powojskowe, pozostałe po opuszczeniu ich przez 
jednostki armii radzieckiej oraz przez wojsko 
polskie w wyniku reorganizacji struktury obron-
nej Polski. Tereny te wymagają zagospodaro-
wania do celów cywilnych, w związku z czym 
warunkiem uzyskania wsparcia dla projektów 
realizowanych na tych obszarach jest zmiana ich 
dotychczasowych funkcji. 
W ramach działania wspierane będą komplekso-
we projekty, przyczyniające się do wykształcenia 
bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego da-
nego obszaru. Gminy/powiaty, w obrębie których 
znajdują się obszary poprzemysłowe lub powoj-
skowe wymagające rewitalizacji i które będą 
chciały uzyskać wsparcie w ramach działania, 
muszą posiadać Programy Rewitalizacji lub 
równoważne programy rewitalizacji pozwalające 
na identyfikację kompleksowych projektów 
rewitalizacyjnych. W Programach Rewitalizacji 
m.in. muszą zostać wyznaczone granice obszaru 
rewitalizacji wraz z ich uzasadnieniem. Powinny 
one zawierać także opis niezbędnych działań 
potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów 
rewitalizowanych, sposoby rozwiązywania pro-
blemów społecznych, kilkuletnie plany finanso-
we gmin/powiatów dotyczące rewitalizacji. 
Zatwierdzone uchwałą Rady gminy/powiatu 
programy powinny być przekazane łącznie z 
wnioskiem o wsparcie konkretnego projektu do 
Instytucji Zarządzającej WRPO. 
Działanie realizuje jeden z celów szczegółowych 
priorytetu 4. WRPO, którym jest rewitalizacja 
wybranych obszarów, a poprzez to przyczyni się 
do realizacji celu głównego tego priorytetu, tj. 
restrukturyzacji wybranych obszarów na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia w regionie. 

13. Komplementarność z innymi Komplementarność w ramach WRPO: 
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175 działaniami i priorytetami - Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych,  
Działanie 4.1 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich,  
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego,  
Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego,  
Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej 
infrastruktury społecznej 
- Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 
Działanie 6.1Turystyka 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007-2013: 
- Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa 
- Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku 
- Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo 
kulturowe   
PO KL 2007-2013 
- Oś priorytetowa IV Szkolnictwo wyższe i nauka 
- Oś priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 

14. Rodzaje projektów 1. Renowacja, remont, przebudowa, moderniza-
cja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej 
oraz powojskowej na cele: edukacyjne, 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodar-
cze i inne społeczne, 

2. budowa, remont, przebudowa instalacji 
grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektry-
cznych, gazowych, itp. w remontowanych, 
modernizowanych i przebudowywanych 
obiektach, 

3. zagospodarowanie przyległego do zabudowy 
przemysłowej i powojskowej terenu, w tym 
budowa, remont, przebudowa małej 
architektury i ogrodzeń, zakładanie parków, 
miejsc rekreacji, terenów zielonych, 
parkingów, itp., 

4. zabudowywanie pustych przestrzeni na obsza-
rach poprzemysłowych lub powojskowych 
poprzez budowę, remont lub przebudowę 
placów, parkingów, małej architektury, miejsc 
rekreacji, terenów zielonych, 

5. budowa, przebudowa lub remont obiektów dla 
nadania im funkcji zaplecza edukacyjnego, 
kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego 
obszaru dla tworzenia stałych miejsc pracy, 
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176 6. zagospodarowanie, rozbudowa, modernizacja i 
adaptacja obiektów i terenów poprzemysło-
wych lub powojskowych na cele turystyczne 

7. wyburzanie budynków na cele usługowe, 
kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turysty-
czne lub rekreacyjne, 

8. rozbiórka niepotrzebnych instalacji poprzemy-
słowych lub powojskowych na rewitalizowa-
nym terenie 

9. remont, adaptacja lub przebudowa pokoszaro-
wych budynków mieszkalnych w celu nadania 
im nowych funkcji: usługowych, gospodar-
czych, społecznych, edukacyjnych, rekreacyj-
nych – za wyjątkiem celów mieszkaniowych, 

10. konserwacja, rewaloryzacja, zachowanie, 
budynków infrastruktury przemysłowej i 
powojskowej o wartości architektonicznej i 
znaczeniu historycznym (ochrona dziedzictwa 
przemysłowego i obiektów o historycznym 
znaczeniu militarnym), znajdujących się na 
rewitalizowanym terenie, a także adaptacja 
tych obiektów na cele gospodarcze, społeczne 
lub kulturalne, 

11. budowa, przebudowa lub remont 
podstawowej infrastruktury technicznej na 
obszarze rewitalizowanym, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, m.in.: 
− budowa, przebudowa lub modernizacja sieci 

wodociągowych, lokalnych ujęć wody, urzą-
dzeń do gromadzenia i uzdatniania wody, 

− budowa, remont lub przebudowa sieci kana-
lizacyjnych i innych urządzeń do gromadze-
nia, przesyłania i odprowadzania ścieków, 

− budowa, remont lub przebudowa kanalizacji 
deszczowej, 

− wymiana elementów konstrukcyjnych 
zawierających azbest w budynkach publicz-
nych w przypadku, gdy nie wymaga to 
przebudowy całego obiektu i po spełnieniu 
wymagań przekazania powstałych odpadów 
zawierających azbest podmiotom, które 
uzyskały zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki takimi odpadami, 

12. poprawa funkcjonalności ruchu kołowego 
i pieszego rewitalizowanego terenu, w tym 
m.in.: 
− budowa, rozbudowa, modernizacja lub 

remont dróg lokalnych na rewitalizowanym 
terenie i ich połączeń z siecią dróg 
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177 publicznych, 
− budowa, remonty lub przebudowa 

chodników i przejść dla pieszych oraz 
wszelkiej infrastruktury pozwalającej na 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe) wraz 
z zakupem niezbędnego wyposażenia, 

13. budowa, przebudowa, modernizacja 
infrastruktury służącej bezpieczeństwu na 
rewitalizowanym terenie, w tym m.in. budowa 
lub remont oświetlenia oraz zakup i instalacja 
systemów monitoringu, 

14. renowacja i adaptacja istniejących na 
terenie rewitalizowanym budynków stanowią-
cych własność władz publicznych lub włas-
ność podmiotów działających w celach nieza-
robkowych, w celu przygotowania do użytko-
wania nowoczesnych socjalnych budynków 
mieszkalnych o dobrym standardzie – w 
zgodzie z wymogami art. 47. Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 
2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlame-
ntu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego41. 

15. renowacja wspólnych części wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych – tylko w 
przypadku, kiedy jest częścią większego 
projektu rewitalizacyjnego42. 

15. 
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 
                                                 
41 Wymienione rodzaje projektów z zakresu mieszkalnictwa – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa – mogą być realizowane 
na obszarach spełniających łącznie co najmniej trzy z poniższych kryteriów: 

a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
b) Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 
c) Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 
d) Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 
e) Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

Opis kryteriów, wskaźników i wartości referencyjnych wyodrębniania obszarów, na których podejmowane będą 
interwencje w zakresie infrastruktury mieszkaniowej został umieszczony na końcu rozdziału pod tabelą 
Działania 4.2 
 
42 Jak w przypisie nr 59. 
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178 obszarów miejskich i wiejskich 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji 
obszarów miejskich i wiejskich 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru 01 Obszar miejski  

05 Obszary wiejskie – poza obszarami 
górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia  

e Działalność gospodarcza 00 Nie dotyczy  
f Lokalizacja NUTS II- Województwo Wielkopolskie 

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofi-
nansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, 
nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r., z 
wyjątkiem projektów podlegających pomocy 
publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem 
następujących wydatków niekwalifikowanych: 
- budowa budynków mieszkaniowych, 
- remont, przebudowa, adaptacja budynków 
administracji publicznej w celach wyłącznie 
administracyjnych, (za wyjątkiem funkcji 
szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradni-
ctwa zawodowego osób bezrobotnych, zapobie-
gania przestępczości przyczyniających się do 
realizacji celów działania i dla jednostek, które 
uczestniczą w realizacji programu), 
- zakup obiektów wykorzystywanych jako 
miejsce świadczenia usług przez administrację 
publiczną (za wyjątkiem funkcji szkoleniowych, 
przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowe-
go osób bezrobotnych - przyczyniających się do 
realizacji celów działania i dla jednostek, które 
uczestniczą w realizacji programu), 
- uzbrojenie terenu pod budowę budynków 
mieszkaniowych, 
- remont, przebudowa indywidualnych mieszkań 
(prace budowlano-montażowe), 
- rozbiórka budynków pod budowę budynków 
mieszkalnych, zakup nieruchomości dla celów 
mieszkaniowych, 
- zakup nieruchomości w przypadku, jeśli 
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179 w ciągu ostatnich 7 lat była finansowana 
z krajowych lub wspólnotowych grantów, które 
powodowałyby podwójne współfinansowanie 
jego zakupu ze środków EFRR, 
- finansowanie projektów, nie ujętych 
w Programie Rewitalizacji (nie znajdują się w 
granicach obszaru podlegającego rewitalizacji), 
nieprzyczyniających się do realizacji celów 
działania. 
W projektach dotyczących pomocy publicznej, 
katalog wydatków kwalifikowanych określony 
jest Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 10 czerwca 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. 117, poz. 787) 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W ramach działania przewiduje się możliwość 
zastosowania zasady elastyczności (finansowanie 
krzyżowe). Możliwe jest rozszerzenie współfi-
nansowania wydatków kwalifikowanych w ra-
mach EFRR o wydatki kwalifikowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy 
to przedsięwzięć o charakterze społecznym 
(promocyjnych, doradczych, szkoleniowych, 
edukacyjnych, kulturalnych). 
Maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych  

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Beneficjentami mogą być m.in. następujące 

podmioty, których projekt został ujęty w  Progra-
mie Rewitalizacji: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające 

osobowość prawną 
3. Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego wybrane zgodnie 
z Prawem Zamówień Publicznych 

4. Jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną 

5. Szkoły wyższe 
6. Jednostki naukowe 
7. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 
8. Jednostki kultury 
9. Organizacje pozarządowe 
10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych 

11. Instytucje otoczenia biznesu 
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180 12. Administracja rządowa 
13. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
14. Przedsiębiorcy/MSP 
15. Porozumienia w/w podmiotów 
16. Podmioty działające w oparciu o umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych - tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

   
Część finansowa 

21. Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

20,916 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

13,185 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

5,404 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

2,327 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
Projekty podlegające zasadom udzielania pomo-
cy publicznej – 50% wydatków kwalifikowa-
nych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Roz-
woju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. 117, poz. 787) 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych. 
Projekty podlegające zasadom udzielania pomo-
cy publicznej – 50 % wydatków kwalifikowa-
nych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Roz-
woju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. 117, poz. 787) 
Dodatkowe krajowe środki publiczne, które 
mogą zostać zaangażowane w realizację projektu 
będą zmniejszać poziom wkładu EFRR. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
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181 kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. 117, poz. 787) 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – od 
1.01.2007 r.; 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifi-
kowalności powinien być zgodny z obowiązują-
cymi w tym zakresie zasadami. 
 
- Cross financing – od dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania43 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych 
projektu. 

 

Opis kryteriów, wskaźników i wartości referencyjnych wyodrębniania obszarów, 
na których podejmowane będą interwencje w zakresie infrastruktury mieszkaniowej.                              
Wymienione rodzaje projektów z zakresu mieszkalnictwa – zgodnie z obowiązującymi 
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań 
dotyczących mieszkalnictwa – mogą być realizowane na obszarach spełniających łącznie co 
najmniej trzy z poniższych kryteriów: 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) porównywalnie niski poziom zasobu mieszkaniowego. 

 

Zgodnie z wymogiem art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia  
8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego każde z wymienionych kryteriów zostało 
opisane za pomocą wskaźnika. Lista wskaźników wraz z przyporządkowanymi wartościami 
referencyjnymi została zamieszczona w poniższej tabeli.  

                                                 
43 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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182 Zgodnie z przyjętą metodą za obszary kwalifikujące się do wsparcia w zakresie 
mieszkalnictwa należy uznać tylko te, dla których wartości wskaźników są większe  
(w przypadku wskaźnika „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób” – 
mniejsze) niż wartość referencyjna dla całego województwa, wynikająca z poniższej tabeli. 
Dostarczenie danych i udowodnienie spełnienia wymaganych kryteriów ciąży na 
beneficjencie, który wnioskuje o wsparcie środkami z RPO inwestycji w zakresie 
mieszkalnictwa. Dane, którymi posługuje się beneficjent mogą pochodzić ze źródeł 
wskazanych w tabeli (poniższa tabela zawiera rekomendowane źródła danych dla 
beneficjentów) bądź innych dostępnych. Dla opisania obszarów, na których planowane jest 
wsparcie w zakresie mieszkalnictwa beneficjent może oprzeć się o dane nowsze niż dane dla 
zdefiniowanych wartości referencyjnych. W każdym przypadku za weryfikację danych oraz 
sposobu ich pozyskiwania odpowiedzialna jest IZ WRPO. Pozyskanie danych statystycznych 
dla jednostek administracyjnych mniejszych niż gmina często jest trudne. Dlatego też 
niezbędne może okazać się przeprowadzenia badań, analiz, i ankiet na badanym terenie bądź 
w całym mieście. Takie metody zbierania danych pozwalają w sposób rzetelny i dokładny 
określić obszar interwencji oraz prawidłowo zidentyfikować występujące w nim problemy. 
Do pozyskania przedmiotowych danych potrzebna jest współpraca różnych podmiotów 
współuczestniczących w procesie rewitalizacji. W razie potrzeby beneficjent może uzupełniać 
informację ilościową o opis jakościowy sytuacji na danym obszarze. 

 

Wysoki 
poziom 
ubóstwa i 
wykluczenia 

Wysoka stopa 
długotrwałego 
bezrobocia 

Wysoki poziom 
przestępczości i 
wykroczeń 

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego 

Liczba osób 
korzystających 
z zasiłków 
pomocy 
społecznej na 
1 tys. 
ludności44 

Udział 
długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób w 
wieku 
produkcyjnym45 

Liczba 
przestępstw 
na 1 tys. 
ludności 

Czyny 
karalne 
osób 
nieletnich 
na 1 tys. 
nieletnich46 

Liczba 
zarejestrowanych 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej na 
100 osób 

Udział 
budynków bez 

wodociągów/do 
ogólnej liczby 

budynków       
(w %)47 

Liczba 
budynków 

wybudowanych 
przed rokiem 

1989/do 
ogólnej liczby 

budynków       
(w %)48 

62 3,6 30,9 51,0 10,2 3,2 84,2 

                                                 
44 Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) 
są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. 
45 Stopę długotrwałego bezrobocia rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do 
liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59, mężczyźni 18-64). 
46 Ilość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, przy czym za nieletniego uważa się osobę, która  
w chwili popełnienia czynu miała ukończone 13 lat, ale nie ukończyła 17 lat. 
47 Budynek wyposażony w wodociąg – budynek, w którym wszystkie, bądź niektóre mieszkania posiadają kran z 
wodą bieżącą (bez względu na to czy jest to ciepła czy zimna woda) lub jest on poza mieszkaniem – ale 
wewnątrz tego budynku np. w korytarzu. Według długości przewodów rozdzielczych doprowadzających wodę 
od źródła (ujęcia wody) do budynku rozróżnia się instalację jako sieciową – urządzenie lokalne. 
48 Ilość budynków mieszkalnych powstałych przed 1989 rokiem w relacji do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych. 
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PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 
 

Nr 
działania Nazwa działania 

5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego 
5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

w województwie 
5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 

 

Zatrzymanie bądź spowolnienie niekorzystnych tendencji w zakresie niskiej aktywności 
zawodowej mieszkańców regionu wymaga poprawy infrastruktury edukacji, sfery społecznej, 
i zdrowia. Zdolności adaptacyjne mieszkańców na rynku pracy zależą przede wszystkim od 
wykształcenia o profilu dostosowanym do potrzeb rynku pracy, poziom zatrudnienia zależy 
ponadto od stanu zdrowia oraz dostępu do katalogu usług społecznych. W związku 
z powyższym wsparcie w ramach priorytetu skierowane będzie na rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, społecznej oraz na poprawę systemu ochrony zdrowia w województwie. 
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Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 – 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski. 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  

Celem działania jest zwiększenie dostępności 
i poprawa jakości kształcenia na poziomie 
wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych 
i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli 
w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki 
regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków 
do wzrostu zatrudnienia. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa 
na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja o 
wysokiej jakości i efektywności jest kluczowym 
warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także 
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185 drogą do podnoszenia jakości życia. Stały wzrost 
liczby studentów w Wielkopolsce skłania do 
skierowania części środków strukturalnych, 
dostępnych w ramach Programu na stworzenie 
odpowiednich warunków w zakresie infrastruk-
tury i wyposażenia placówek szkół wyższych. 
Działanie obejmuje budowę, rozbudowę, 
przebudowę oraz wyposażenie obiektów 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej, służącej 
do prowadzenia działalności dydaktycznej na 
poziomie wyższym. Za projekty kwalifikujące 
się do dofinansowania należy traktować również 
takie, które nie wiążą się bezpośrednio z 
kształceniem, np. dotyczące akademików, 
stołówek, infrastruktury sportowej, itp. wraz z 
ich otoczeniem, a także usuwania barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć po-
wiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 
3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych 
Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i powojskowych 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego 
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007-2013 
- Oś priorytetowa XIII Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 
PO KL 2007-2013  
- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 
- Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,  
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii 
- Priorytet II Infrastruktura B+R 
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186 14.  Rodzaje projektów 1. Budowa nowych, przebudowa, rozbudowa 
lub odbudowa istniejących obiektów 
dydaktycznych. 

2. Rozbudowa, przebudowa lub odbudowa 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej w kam-
pusach, w tym akademików i stołówek oraz 
obiektów służących prowadzeniu działalności 
dydaktycznej na poziomie wyższym. 

3. Budowa, rozbudowa lub przebudowa 
obiektów sportowych przy szkołach wyż-
szych (np. boiska, sale gimnastyczne itp). 

4. Zagospodarowanie otoczenia obiektów 
wymienionych w pkt. 1-3 (wyłącznie jako 
element projektu inwestycyjnego). 

5. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych w obiektach wymienio-
nych w pkt. 1-3 oraz ich otoczeniu (wyłącznie 
jako element projektu). 

6.  Wyposażenie placówek edukacyjnych 
w nowoczesny sprzęt (poza komputerowym w 
przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy 
lub rozbudowy  obiektu dydaktycznego) i 
pomoce optymalizujące proces kształcenia. 

7. Budowa nowych, rozbudowa lub przebudowa 
istniejących laboratoriów dydaktycznych, 
pracowni komputerowych (wyłącznie jako 
element projektu inwestycyjnego), bibliotek. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

75 Infrastruktura  systemu oświaty 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 
e Działalność gospodarcza 18 Edukacja 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofi-
nansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne 
do realizacji projektu i faktycznie poniesione 
przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem 
projektów podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem 
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187 następujących wydatków niekwalifikowanych: 
- koszty zakupu książek,  
- koszty zakupu sprzętu komputerowego 
(za wyjątkiem projektów obejmujących budo-
wę, rozbudowę obiektów dydaktycznych), 
- koszty termomodernizacji. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. szkoły wyższe49, 

2. jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, 

3. jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną, 

4. administracja rządowa, 
5. osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 
(w świetle przepisów ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” 
(Dz. U. z 2005, Nr 164, poz. 1365 z późn. 
zm.), 

6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych, 

7. jednostki naukowe, prowadzące działalność 
edukacyjną,  

8. organizacje pozarządowe (prowadzące 
statutową działalność o charakterze 
edukacyjnym na poziomie wyższym), 

9. jednostki organizacyjne, utworzone przez 
jednostki wymienione w pkt 1, 2, 3, 
prowadzące działalność o charakterze 
edukacyjnym na poziomie wyższym. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych - tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. W ramach działania przewiduje się realizację 
projektów z zakresu infrastruktury edukacji, w 

                                                 
49W tym  uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 
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188 tym szkolnictwa wyższego (poza badawczo-
rozwojową), z wyjątkiem projektów szkół 
wyższych wspieranych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .  
2. Inwestycje w infrastrukturę badawczo-
rozwojową w szkołach wyższych przewidziano 
do realizacji w ramach Priorytetu I Konkuren-
cyjność przedsiębiorstw. 
3. Projekty dot. tworzenia systemu 
e-learnigu przewidziano do realizacji w ramach 
Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna. 
4. Projekty z zakresu termomodernizacji obiek-
tów dydaktycznych przewidziano do realizacji 
w ramach Priorytetu III Środowisko przyrod-
nicze. 
5. W ramach jednego projektu beneficjent może 
łączyć dopuszczone w działaniu typy 
realizowanych operacji. 
6. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 
7. W ramach działania zgodnie z „Propono-
wanymi kierunkami rozwoju nauki i technologii 
w Polsce do 2020” preferuje się następujące 
kierunki rozwoju: inżynieria oprogramowania, 
wiedzy i wspomagania decyzji, sieci inteli-
gentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne 
nowej generacji, optoelektronika, nowe materia-
ły i technologie dla elektroniki i optoelektroniki, 
ceramiki balistyczne i do zastosowań wysoko-
temperaturowych, biomateriały oraz materiały 
organiczne. nanotechnologie, projektowanie 
systemów specjalizowanych, biotechnologia 
i bioinżynieria, postęp biologiczny w rolnictwie 
i ochrona środowiska, nowe wyroby i techniki 
medyczne, nauki obliczeniowe oraz tworzenie 
naukowych zasobów informacyjnych, fizyka 
ciała stałego, chemia, technologia i inżynieria 
chemiczna. 
8. Nie przewiduje się dofinansowania hal 
widowiskowo-sportowych, pływalni, lodowisk i 
stadionów. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
64,935 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

48,695 mln Euro  

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

9,747 mln Euro 
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189 24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

6,493 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze 
schematami pomocy publicznej dla regionu w 
wysokości 40% wartości kosztów kwalifiko-
wanych +20% dla małych przedsiębiorstw lub 
+10% dla średnich przedsiębiorstw. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, pocho-
dzących z ich budżetu i / lub z komercyjnych 
kredytów bankowych wynosi 1% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Regionalna pomoc inwestycyjna – 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 239, poz. 1599). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Projekty inwestycyjne – wartość minimalna
500 tys. PLN 
Zakup wyposażenia – wartość minimalna
250 tys. PLN  
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 
projektu z zakresu rozwoju infrastruktury 
szkolnictwa artystycznego – 4 mln PLN  

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania50 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
50 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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190 
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 
ustawicznego 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu- 

cja Pośrednicząca II stopnia)  
Nie dotyczy  

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 
w tym kształcenia ustawicznego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  
Celem działania jest poprawa warunków 
kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie 
bazy regionalnych placówek oświatowych na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia 
ustawicznego oraz wyrównanie szans w dostępie 
do edukacji podstawowej i średniej uczniów z 
terenów wiejskich. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
Województwa Wielkopolskiego na poziomie 
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191 podstawowym i gimnazjalnym mają kluczowe 
znaczenie dla poprawy szans edukacyjnych i 
rozwoju systemu edukacji na poziomie 
lokalnym, w kontekście wyrównywania szans 
pomiędzy młodzieżą z terenów miejskich i 
wiejskich. Mimo, iż województwo 
charakteryzuje się gęstą siecią placówek 
szkolnych, wyraźne są dysproporcje, szczególnie 
w zakresie wyposażenia w pracownie, 
laboratoria, niezbędny sprzęt, czy pomoce 
naukowe. 
W ramach działania będą realizowane 
przedsięwzięcia z zakresu wzmocnienia 
infrastruktury bazy oświatowej, modernizacji 
ośrodków dydaktycznych łącznie z 
wyposażeniem ich w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz infrastrukturę techniczną i 
sanitarną. W zakres działania wpisują się także 
inwestycje w infrastrukturę sportową ściśle 
powiązaną z infrastrukturą edukacyjną. 
W celu wyrównania szans realizowane będą 
również zadania polegające na budowie 
internatów, które mogą być szczególnie istotne 
dla młodych ludzi z obszarów wiejskich i 
małych miast. 
Działanie jest również ukierunkowane na 
inwestycje umożliwiające nabycie niezbędnych 
umiejętności na rynku pracy młodzieży i osobom 
dorosłym. Stale rozwijająca się oferta 
edukacyjna i mobilność zawodowa ludności 
stwarza potrzebę rozbudowy i wyposażenia bazy 
placówek służących kształceniu praktycznemu i 
ustawicznemu, które opiera się na tworzeniu 
możliwości edukacji w każdym wieku i na 
wszystkich poziomach zarówno w szkołach, jak i 
w formach pozaszkolnych.  
Realizacja działania ma za zadanie przyczynić 
się do wzrostu atrakcyjności regionu jako 
miejsca lokowania inwestycji poprzez 
dostosowywanie kierunków kształcenia do 
potrzeb rynku pracy.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 
3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku 
- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału 
ludzkiego 
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192 Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa 
wyższego 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
 PO KL 2007-2013  
- Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty 
- Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, 
- Priorytet IX: Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach 

14. Rodzaje projektów Schemat I 
Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury 
edukacyjnej 

 
1. Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa 

istniejących obiektów dydaktycznych (poza 
przedszkolami), w szczególności budynków 
szkolnych, laboratoriów dydaktycznych 
(szkolnych i międzyszkolnych), sal do 
praktycznej nauki zawodu w szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz pracowni 
komputerowych - wyłącznie jako element 
projektu. 

2. Budowa nowych, rozbudowa i przebudowa 
istniejących bibliotek przyszkolnych (z 
wyłączeniem zakupu książek). 

3. Budowa nowych obiektów sportowych 
(z widownią maksymalnie do 200 miejsc) 
o następujących wymiarach boisk51: sala 
sportowa (36 x 18/19m), sala gimnastyczna 
(24 x 12m) i pośrednie, oraz rozbudowa i 
przebudowa istniejących obiektów 
sportowych (np. boiska przyszkolne, sale 
sportowe, gimnastyczne). 

4. Budowa nowych, przebudowa, rozbudowa i 
odbudowa istniejących obiektów 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w 
szczególności burs, internatów, stołówek). 

5. Wyposażenie placówek edukacyjnych w 
nowoczesny sprzęt (poza komputerowym w 
przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy 
lub rozbudowy obiektu dydaktycznego) i 
pomoce optymalizujące proces kształcenia. 

6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych w obiektach będących 
celem projektu oraz ich otoczeniu (wyłącznie 
jako element większego projektu). 

7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów 
                                                 
51 Podane wymiary dotyczą wyłącznie boiska (od linii do linii). Ograniczenie to nie dotyczy nowych boisk 
przyszkolnych. 
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193 będących celem projektu (wyłącznie jako 
element projektu inwestycyjnego). 

Schemat II 
Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury 
kształcenia ustawicznego52 
 
1. Budowa nowych, rozbudowa, przebudowa 

obiektów dydaktycznych kształcenia 
ustawicznego (CKU), praktycznego (CKP) 
oraz zakładów kształcenia językowego.  

2. Zakup i montaż wyposażenia (w tym wysoko 
specjalistycznego sprzętu technologicznego, 
służącego kształceniu ustawicznemu oraz 
praktycznemu), obejmującego sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, służące realizacji zadań 
edukacyjnych i oświatowych (poza sprzętem 
komputerowym w przypadku gdy projekt nie 
obejmuje budowy lub rozbudowy obiektu 
dydaktycznego). 

3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów 
będących celem projektu (wyłącznie jako 
element projektu inwestycyjnego). 

4. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych w obiektach będących 
celem projektu oraz ich otoczeniu (wyłącznie 
jako element większego projektu). 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

75 Infrastruktura systemu oświaty   
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszar wiejski (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 18 Edukacja 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż 1 stycznia 
2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających 
pomocy publicznej. 

                                                 
52 Kształcenie ustawiczne definiuje się  jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, 
które spełniły obowiązek szkolny. 
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194 Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem 
następujących wydatków niekwalifikowanych:  
- koszty zakupu książek,  
- koszty zakupu sprzętu komputerowego 
(kwalifikowane tylko w połączeniu z budową 
nowych, rozbudową, przebudową obiektów 
dydaktycznych), 
- koszty termomodernizacji. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, 

2. związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, 

3. jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną, 

4. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
fundacje, prowadzące statutową działalność w 
obszarze objętym wsparciem w ramach 
działania, 

5. osoby prawne i fizyczne będące organami 
prowadzącymi szkoły, placówki oświatowe 
oraz placówki kształcenia ustawicznego (w 
świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.)  

6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków 
wyznaniowych, prowadzące statutową 
działalność w obszarze objętym wsparciem w 
ramach działania. 

7. jednostki naukowe, 
8. placówki prowadzące kształcenie ustawiczne 

i praktyczne w formach pozaszkolnych 
posiadające osobowość prawną. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
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195 a Tryb przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Projekty dot. tworzenia systemu 
e-learningu przewidziano do realizacji 
w ramach Priorytetu II Infrastruktura 
komunikacyjna. 
2. Projekty z zakresu termomodernizacji 
obiektów dydaktycznych przewidziano do 
realizacji w ramach Priorytetu III Środowisko 
przyrodnicze. 
3. W ramach jednego projektu beneficjent może 
łączyć dopuszczone w działaniu typy 
realizowanych operacji. 
4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie jednego 
projektu. 
5. Nie przewiduje się dofinansowania hal 
widowiskowo-sportowych, pływalni, lodowisk, 
stadionów i przedszkoli. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
16,528 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

11,709 mln Euro  

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

3,591 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

1,228 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze 
schematami pomocy publicznej dla regionu w 
wysokości 40% wartości kosztów 
kwalifikowanych +20% dla małych 
przedsiębiorstw lub +10% dla średnich 
przedsiębiorstw. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 
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196 27. Pomoc publiczna  Regionalna pomoc inwestycyjna – 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regio-
nalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Schemat I 
Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 250 
tys. PLN. 
Zakup wyposażenia – wartość minimalna 30 tys. 
PLN. 
 
Schemat II 
Projekty inwestycyjne – wartość minimalna 250 
tys. PLN. 
Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. 
PLN. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania53 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

                                                 
53 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie  5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia w województwie 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu Regionalnego 
UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia) 
Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia w województwie 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Celem działania jest poprawa jakości opieki 
zdrowotnej w województwie wielkopolskim 
poprzez podniesienie standardu usług 
medycznych oraz zwiększenie dostępności do 
usług świadczonych przez zakłady opieki 
zdrowotnej.  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Realizacja działania ma się przyczynić do po-
prawy efektywności działania i racjonalizacji sieci 
placówek służby zdrowia w województwie.  
Wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu 
modernizacji, przebudowy i rozbudowy 
funkcjonujących obiektów ochrony zdrowia w 
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198 celu przyspieszenia dostosowania ich stanu 
technicznego do wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach prawa.  
Mając na uwadze sytuację zdrowotną 
mieszkańców regionu, wskaźnik zachorowalności 
i umieralności m.in. na choroby nowotworowe, 
układu krążenia, w celu wczesnego 
diagnozowania, leczenia chorób, ułatwienia 
dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych wsparciem będzie objęty zakup 
specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury 
medycznej, spełniających aktualne standardy w 
zakresie bezpieczeństwa, jak również normy 
określone przez UE. 
W oparciu o przeprowadzoną analizę społeczną 
uzasadnione jest dostosowanie systemu opieki 
zdrowotnej w Wielkopolsce do aktualnego trendu 
demograficznego uwzględniającego rosnącą 
liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Z tego 
względu wspierane będą projekty umożliwiające 
rozwój zakładów opieki długoterminowej 
i rozbudowę rehabilitacyjnej bazy szpitalnej.  

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
Działania: 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Działanie: 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 
3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO IiŚ 2007-2013 
- Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i 
poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 
PO KL 2007-2013 
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 
poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
- Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia 
osób pracujących oraz poprawa jakości 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
PO IG 2007-2013 
- Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji (e-zdrowie). 

14. Rodzaje projektów Schemat I  
Inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę 
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199 ochrony zdrowia w województwie  
 

1. Rozbudowa i modernizacja (z wyłączeniem 
termomodernizacji) istniejących obiektów 
infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu 
regionalnym i lokalnym w celu dostosowania 
ich do wymogów określonych w 
obowiązujących przepisach prawa 
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej Dz. U. z 2011 r., Nr 
31 poz. 158). 

2. Rozbudowa i modernizacja sal operacyjnych, 
zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z 
zakupem i montażem wyposażenia związanego 
bezpośrednio z procesem leczenia.  

3. Zakup i montaż nowych urządzeń 
medycznych, na przykład aparatury i sprzętu 
medycznego (m.in. do diagnostyki, terapii i 
rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów i 
produktów jednorazowego użytku) oraz 
wyposażenia związanego bezpośrednio z 
procesem leczenia w celu podniesienia jakości 
usług medycznych. 

4. Dostosowanie stanu technicznego istniejącej 
infrastruktury do zakupu i użytkowania 
nowego sprzętu medycznego (wyłącznie z 
projektem dotyczącym zakupu sprzętu). 
Dostosowanie może stanowić maksymalnie 
20% kosztów kwalifikowanych.54 

5. Dostosowanie obiektów służby zdrowia do 
potrzeb pacjentów, w szczególności osób 
niepełnosprawnych. (jako element większego 
projektu). 
 

Schemat II 
Poprawa poziomu funkcjonowania 
i świadczenia usług wojewódzkich jednostek 
ochrony zdrowia 
 
1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów 
infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu 
istotnym dla województwa w celu dostosowania 
do wymogów określonych w przepisach prawa. 
2. Zakup nowych urządzeń medycznych m.in. do 
diagnostyki i terapii, wraz z niezbędnym 

                                                 
54 Nie dotyczy łączenia z innymi typami projektów. 
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200 montażem oraz dostosowaniem stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury do 
użytkowania nowego, kupowanego w ramach 
projektu sprzętu. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych
 a Temat priorytetowy Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

76 Infrastruktura  ochrony zdrowia 
 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

 c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
 d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszar wiejski (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

 e Działalność gospodarcza 19 Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego 

 f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji 
projektu, nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., z 
wyjątkiem projektów podlegających pomocy 
publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I 
– działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, z 
uwzględnieniem następujących wydatków 
niekwalifikowanych: 
- koszty termomodernizacji, 
- koszty ubiegania się o certyfikaty zarządzania 
jakością. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci  
a Typ beneficjentów 1. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

świadczące usługi medyczne w publicznym 
systemie ochrony zdrowia, dla których 
podmiotami tworzącymi nie są: minister lub 
centralny organ administracji rządowej, 
publiczna uczelnia medyczna lub publiczna 
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201 uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną 
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych55, 

2. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
świadczące usługi medyczne w publicznym 
systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę 
stacjonarną (szpitale), 

3. jednostki samorządu terytorialnego, 
4. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego,  
5. jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną, 
6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych, 
prowadzące statutową działalność w 
publicznym systemie ochrony zdrowia, 

7. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
fundacje, prowadzące statutową działalność w 
publicznym systemie ochrony zdrowia. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych - tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Jednostka ubiegająca się o wsparcie w ramach 
działania musi posiadać umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenie usług 
medycznych, objętych projektem. 
2. Projekty dotyczące tworzenia systemu e-
zdrowia oraz systemów informatycznego 
zarządzania w obiektach ochrony zdrowia 
przewidziano do realizacji w ramach Priorytetu 
II Infrastruktura komunikacyjna. 
3. Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów 
ochrony zdrowia przewidziano do realizacji w 
ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze. 
4. Projekty dotyczące infrastruktury ratownictwa 
medycznego przewidziano do realizacji w PO IiŚ 
5. W ramach działania nie przewiduje się wparcia 
dla inwestycji prowadzących do powiększenia 
sektora ochrony zdrowia (tworzenia nowych 
jednostek ochrony zdrowia). Dofinansowanie 

                                                 
55 W ramach WRPO nie przewiduje się wsparcia w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia dla organów 
założycielskich ww. zakładów opieki zdrowotnej 



 

 
 

202

202 rozbudowy obiektów dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy modernizacja infrastruktury w celu 
dostosowania jej do obowiązujących przepisów 
prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej Dz. U. z 2011 r., Nr 31 poz. 
158) nie będzie możliwa. 
7. W ramach jednego projektu beneficjent może 
łączyć dopuszczone w działaniu typy 
realizowanych operacji. 
8. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie jednego 
projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
74,750 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

56,062 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

16,819 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

1,869 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

Schemat I: 
Projekty nie objęte pomocą publiczną 
- maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji; 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
ze schematami pomocy publicznej dla regionu 
w wysokości 40% wartości kosztów 
kwalifikowanych.  
Schemat II: 
Projekty nie objęte pomocą publiczną 
maksymalnie 99% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji; 
- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie 
ze schematami pomocy publicznej dla regionu 
w wysokości 40% wartości kosztów 
kwalifikowanych. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Schemat I: 
Minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Schemat II: 
Minimalnie 1% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Schemat I i II: 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
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203 pochodzących z ich budżetu i / lub 
z komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna  Regionalna pomoc inwestycyjna – 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 239, poz. 1599). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Schemat I i II 
Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 500 
tys. PLN. 
Zakup wyposażenia – minimalna wartość 250 tys. 
PLN.  

30 Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia 

Nie dotyczy  

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania56 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
56 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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Działanie  5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 

Pośrednicząca II stopnia)  
 Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury 
społecznej 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Głównym celem działania jest dostosowanie  
infrastruktury społecznej do potrzeb oraz 
warunków występujących w województwie 
wielkopolskim.  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
W ramach działania wsparcie uzyskają 
inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu 
podstawowej infrastruktury społecznej, 
wpływające na ograniczenie takich problemów 
społecznych występujących na terenie 
województwa jak: ubóstwo, marginalizacja, 
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność 
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205 oraz wielu innych kształtujących trudną 
życiowo sytuację jednostki. Upowszechnienie 
dostępu do świadczeń oraz ulepszenie ich 
jakości w szeroko rozumianej opiece 
społecznej ma również wyjść naprzeciw 
potrzebom „starzejącego się” społeczeństwa 
oraz przyczynić do przyspieszenia 
dostosowania stanu technicznego obiektów 
infrastruktury społecznej do wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach 
prawa. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
- Priorytet III Środowisko przyrodnicze  
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
PO KL 2007-2013  
- Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej 
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach. 

14. Rodzaje projektów 1. Budowa nowych, przebudowa, adaptacja 
i modernizacja obiektów świadczących 
usługi w zakresie pomocy społecznej (np. 
domy pomocy społecznej, hospicja, domy 
dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki 
pobytu dziennego, centra pomocy rodzinie, 
noclegownie dla bezdomnych, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki 
wsparcia) łącznie z zakupem i montażem 
wyposażenia. 

2. Budowa nowych, przebudowa, adaptacja 
i modernizacja obiektów świadczących 
usługi z zakresu pozaszkolnych form 
integracji społecznej dzieci i młodzieży (np. 
świetlice socjoterapeutyczne, ogniska 
wychowawcze, kluby środowiskowe i inne 
ośrodki wsparcia), łącznie z zakupem i 
montażem wyposażenia (nie przewiduje się 
dofinansowania przedszkoli). 

3. Budowa nowych, przebudowa, adaptacja 
i modernizacja obiektów świadczących 
usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i 
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206 zawodowej osób niepełnosprawnych (np. 
warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki 
rehabilitacyjne, specjalistyczne ośrodki 
szkoleniowo-rehabilitacyjne i inne ośrodki 
wsparcia osób niepełnosprawnych), łącznie 
z zakupem wyposażenia. 

4. Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i 
modernizacja obiektów świadczących usługi 
z zakresu ekonomii społecznej (np. zakłady 
aktywności zawodowej, centra integracji 
społecznej, kluby integracji społecznej, 
spółdzielnie socjalne i inne podmioty 
działające na rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej), łącznie z zakupem i montażem 
wyposażenia. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

79 Pozostała infrastruktura społeczna 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszar wiejski (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 20 Opieka społeczna, pozostałe usługi 
komunalne, społeczne i indywidualne 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż 1 stycznia 
2007 r. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach 
Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-
VI. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
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207 a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, 
2. związki i stowarzyszenia jednostek samo-

rządu terytorialnego (w świetle przepisów 
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej - Dz. U. z 2004 r.  Nr 64 poz. 593 
z późn. zm), 

3. jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego, posiadające 
osobowość prawną, 

4. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków 
wyznaniowych, 

5. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
fundacje, 

6. jednostki sektora finansów publicznych. 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania naboru 

wniosków o dofinansowanie 
Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Ze względu na konieczność występowania 
komplementarności działań w ramach WRPO 
z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS), 
priorytetowo traktowani będą beneficjenci, 
którzy realizują projekty komplementarne w 
ramach Programu Operacyjnego „Kapitał 
Ludzki”. 
2. W ramach jednego projektu beneficjent 
może łączyć dopuszczone w działaniu typy 
realizowanych operacji.  
3. W ramach jednego konkursu dany 
beneficjent może aplikować o dofinansowanie 
jednego projektu. 
4. Nie przewiduje się dofinansowania 
przedszkoli. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
6,424 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

4,818 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

1,124 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

0,482 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE Maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych 
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208 w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

inwestycji; 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalnie 25% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Minimalny wkład własny jednostek samo-
rządu terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 
1% kosztów kwalifikowanych projektu. 

27. Pomoc publiczna Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach RPO (Dz. U.  Nr 236, poz. 1562); 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania57 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
57 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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2.6. PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE 

Nr 
działania Nazwa działania 

6.1. Turystyka 
6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 
Przedmiotem interwencji tego priorytetu jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu 
rozbudowę infrastruktury turystycznej, zarówno technicznej, jak i instytucjonalnej oraz 
wykorzystanie potencjału kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego regionu. 
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Działanie  6.1. Turystyka 
 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
na lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca  Nie dotyczy 
6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-

cja Pośrednicząca II stopnia)  
 Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji  

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów  

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 6.1. Turystyka 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 

Celem działania jest wzrost znaczenia turystyki 
w rozwoju Wielkopolski. Do osiągnięcia tego 
celu ma prowadzić wsparcie projektów 
przyczyniających się do wzrostu 
konkurencyjności sektora turystycznego w 
wyniku efektywnego wykorzystania walorów 
turystycznych regionu, poprzez rozbudowę 
przede wszystkim ogólno-dostępnej 
infrastruktury turystycznej i promocję turystyki. 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Różnorodność walorów turystycznych Wielko-
polski jest istotnym, ale na wielu obszarach 
wykorzystanym w niewielkim stopniu, 
potencjałem rozwojowym. Tereny atrakcyjne 
do wypoczynku są często opóźnione 
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211 rozwojowo i o niskim potencjale usługowym. 
Znaczną część infrastruktury turystycznej 
cechuje niska jakość i zły stan techniczny. 
Niedostatecznie rozwinięta jest baza 
noclegowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, 
wypoczynku specjalistycznego, turystyki 
kwalifikowanej. 
Istniejący potencjał turystyczny Wielkopolski 
może być efektywnie wykorzystany pod 
warunkiem restrukturyzacji i modernizacji 
istniejące-go zagospodarowania turystycznego 
oraz rozbudowy nowoczesnej bazy noclegowej 
i usługowej oraz rozwoju publicznej 
infrastruktury turystycznej poprzez inwestycje 
oraz poprawę jakości obsługi ruchu 
turystycznego. Wsparcie tych elementów, wraz 
ze stworzeniem spójnego systemu informacji 
turystycznej i skuteczną promocją regionu, 
powinno przyczynić się do rozwoju 
ogólnodostępnej infrastruktury tury-stycznej 
Wielkopolski i stworzenia nowych miejsc 
pracy, co z kolei może być niebagatelnym 
czynnikiem zwiększającym potencjał 
gospodarczy województwa, wzmacniającym 
jego konkurencyjność. 
Propozycje rozbudowy infrastruktury 
turystycznej muszą uwzględniać następujące 
przesłanki: walory turystyczno-rekreacyjne, 
uwarunkowania przyrodnicze, sankcje 
ochronne na obszarach chronionych, 
konieczność uzupełnienia istniejącego 
zagospodarowania turystycznego i 
zainteresowanie społeczności lokalnych 
rozwojem turystyki. 
Działanie realizuje jeden z celów 
szczegółowych Priorytetu VI WRPO, którym 
jest wzrost udziału turystyki w rozwoju 
gospodarczym regionu, a poprzez niego 
powinno istotnie przyczynić się do realizacji 
celu głównego tego priorytetu, tj. 
wykorzystania środowiska przyrodniczego i 
kulturowego dla wzrostu atrakcyjności regionu. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
- Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw, 
Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 
- Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych; 
Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich,  
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212 Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i powojskowych 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
PROW 2007-2013: 
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej, 
Dz. 3.2.2 Odnowa i rozwój wsi 
PO IG 2007-2013: 
Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku 
Międzynarodowym 
PO IiŚ 2007-2013  
- Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i 
kształtowanie postaw ekologicznych 

14. Rodzaje projektów Schemat I 
Infrastruktura turystyczna: 
1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infra-

struktury turystycznej, m.in.: szlaki turysty-
czne, drogi rowerowe, porty i przystanie oraz 
stanice wodne służące turystyce wodnej. 
Zagospodarowanie turystyczne tras i szlaków 
obejmować może m.in. takie elementy, jak: 
oznakowanie, tablice informacyjne, miejsca 
przesiadkowe (np. ze szlaku wodnego na 
lądowy), miejsca odpoczynku, parkingi, 
elementy małej architektury (ławki, 
zadaszenia, kosze na śmieci itp.). Projekty 
muszą być kompleksowe. 

2. Kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące 
opracowywania i wdrażania koncepcji 
rozwoju infrastruktury niezbędnej do 
uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. 
rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju 
turystyki kulturowej, w tym kompleksowe 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony i 
udostępniania obszarów chronionych 
atrakcyjnych turystycznie. 

3. Renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyj-
no-sportowych: plaż, kąpielisk, przystani 
wodnych, ścieżek sportowych i innych 
obiektów w nadjeziornych ośrodkach 
wypoczynkowych. 

4. Budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyj-
no-rozrywkowych o bogatym programie 
wielofunkcyjnym (wioski wakacyjne, parki 
wypoczynku i sportu). 

5. Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
obszarów leśnych, w tym dla turystyki 
pieszej, rowerowej, konnej i specjalistycznej 
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213 – m.in. miejsca odpoczynku, parkingi, 
oznakowanie szlaków, punkty widokowe, 
(wraz z określeniem miejsc lokalizacji 
ognisk, itp.). 

6. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury oraz obiektów służących 
rozwojowi specyficznych form turystyki (np. 
sporty powietrzne, turystyka łowiecka, 
turystyka zimowa, turystyka jeździecka, 
pielgrzymkowa, kolejowa, wodna) oraz 
zagospodarowanie terenu dla celów 
rekreacyjnych. W sanktuariach i ich 
bezpośrednim otoczeniu projekty z zakresu 
infrastruktury turystycznej mogą dotyczyć 
infrastruktury usług towarzyszących 
(możliwe jest urządzanie ogólnodostępnych 
terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie miejsc 
kultu religijnego, zwłaszcza w nawiązaniu do 
terenów leśnych i zbiorników wodnych). 
Możliwa jest adaptacja obiektów 
historycznych na cele turystyczne.  
W zakresie turystyki kolejowej projekty 
obejmować mogą m.in. adaptację 
nieczynnych stacji kolejowych na użytek 
ruchu turystycznego oraz renowację 
istniejących obiektów (parowozownie, 
miejsca i obiekty bezpośredniej obsługi 
pociągów) zwłaszcza rekonstrukcji 
historycznych pojazdów kolejowych do 
obsługi tego ruchu (przejażdżki koleją). 
Natomiast w zakresie turystyki wodnej – 
wytyczenie i zagospodarowanie dróg i 
szlaków wodnych (m.in. centra i miejsca 
bezpośredniej obsługi turystyki wodnej, 
oznakowanie turystyczne, usunięcie 
przeszkód trakcyjnych). 

7. Budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury poprawiającej dostępność do 
obiektów i atrakcji turystycznych wyłącznie 
w powiązaniu z ww. projektami (ciągi 
komunikacyjne i infrastruktura dla 
niepełnosprawnych). 

8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania 
obszarów i atrakcji turystycznych; 

9. Tworzenie nowych i rozwój istniejących 
centrów wystawienniczych i kongresowych, 
zdolnych do obsługi imprez o charakterze 
regionalnym i ponadregionalnym. 

10. Budowa, rozbudowa, przebudowa, 
modernizacja obiektów infrastruktury 
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214 sportowo-rekreacyjnej, służącej rozwojowi 
aktywnych form wypoczynku tylko łącznie z 
innymi elementami infrastruktury 
turystycznej oraz jeżeli przyczynią się one do 
podniesienia walorów turystycznych obszaru.

11. Budowa nowych i rozbudowa oraz 
modernizacja istniejących centrów i punktów 
informacji turystycznej, w tym rozwój 
systemów informacyjnych i uruchamianie 
infokiosków (tylko jako elementy większych 
projektów). 

12. Budowa, odbudowa, rozbudowa 
i modernizacja oraz niezbędne wyposażenie 
bazy hotelarsko-noclegowej. 

 
Schemat II 
Promocja i informacja turystyczna 
1. Opracowanie, rozwój i promocja regional-

nych i lokalnych produktów turystycznych 
(łącznie z m.in. badaniami, ekspertyzami, 
analizami marketingowymi, itp.). 

2. Organizacja imprez (w regionie, kraju i za 
granicą) mających przyczynić się do wzrostu 
liczby turystów przybywających do regionu. 

3. Organizacja i przygotowanie kampanii 
reklamowych promujących walory 
turystyczne (w tym kulturowe) województwa 
w kraju i za granicą. 

4. Promocja i marketing regionu jako atrakcyj-
nego miejsca dla organizacji kongresów, 
konferencji, wystaw gospodarczych oraz 
innych imprez biznesowych.  

5. Rozbudowa systemu informacji turystycznej 
- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, a 
także przygotowanie i dystrybucja nieodpłat-
nych wydawnictw informacyjnych i promo-
cyjnych, (wyłącznie jako element większego 
projektu). 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Turystyka. 

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług 
turystycznych. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług 
turystycznych. 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna  
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215 d Typ obszaru 01 Obszar miejski  
05 Obszary wiejskie – poza obszarami 
górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia 

e Działalność gospodarcza 14 – hotele i restauracje   
22 – inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  
16. Lista wydatków kwalifikowanych 

w ramach działania  
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 
1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów 
podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są 
zgodne z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Priory-
tetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. 
 
Cross-financing – listę wydatków kwalifiko-
wanych w ramach tego instrumentu określa 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy na szkolenia w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 
Nr 234, poz. 1535). 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

Wydatki kwalifikowane w ramach cross-
financingu: 
koszty organizacji i przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń dla kadr 
turystycznych, tylko jako element projektu 
promocyjnego lub informacyjnego oraz 
kosztów organizacji i przeprowadzenia akcji 
promocyjnych związanych z projektem 
inwestycyjnym (maksymalna wartość tego typu 
wydatków nie może przekraczać 5% kosztów 
kwalifikowanych projektu). 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego 

2. Związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego 

3. Jednostki organizacyjne jst posiadające 
osobowość prawną; 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek 
samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych; 
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216 5. Jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną; 

6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
fundacje, prowadzące statutową działalność 
non profit w obszarze objętym wsparciem w 
ramach działania, w tym regionalna 
organizacja turystyczna; 

7. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne; 

8. Parki narodowe i krajobrazowe; 
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych; 

10. Przedsiębiorcy 
11. Porozumienia wymienionych wyżej 

podmiotów. 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy)  

 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5. 
Dla projektów kluczowych – tryb indywidualny 
określony w rozdziale 1.5. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20 Warunki dodatkowe 1. Działanie nie obejmuje wsparcia dla 
projektów dotyczących budowy basenów, 
pływalni oraz aquaparków 
2. Dofinansowanie projektu poniżej 1,2 mln 
PLN w przypadku MSP realizowane jest w 
Priorytecie I WRPO (nie dotyczy Schematu II). 
3. W ramach jednego projektu Beneficjent 
może łączyć dopuszczone w schemacie typy 
realizowanych operacji. 
4. W ramach jednego konkursu Beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
55,514 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

33,557 mln Euro 

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

16,693 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

5,264  mln Euro 
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217 25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 
 
 
 
 
 
 

Maksymalnie 65% kosztów kwalifikowanych 
Projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną 
– zgodnie ze schematami pomocy publicznej 
dla regionu w wysokości 40% kosztów 
kwalifikowanych +20% dla mikro i małych 
przedsiębiorstw lub +10% dla średnich 
przedsiębiorstw 
Projekty promocyjne – maks. 85% wydatków 
kwalifikowanych. 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) 

Minimalnie  35% kosztów kwalifikowanych 
Projekty podlegające zasadom udzielania 
pomocy publicznej – zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Dodatkowe krajowe środki publiczne, które 
mogą zostać zaangażowane w realizację 
projektu będą zmniejszać poziom wkładu 
EFRR. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 
1% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Projekty promocyjne – minimalnie 15% 
kosztów kwalifikowalnych. 

27. Pomoc publiczna  Projekty inwestycyjne - regionalna pomoc 
inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra Roz-
woju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwe-
stycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim 
przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych w 
przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procento-
wych w przypadku pomocy udzielanej średnim 
przedsiębiorcom. 
Projekty promocyjne - 8 grudnia 2010 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach RPO (Dz. U.  Nr 236, poz. 1562); 
Cross-financing – Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 234, poz. 1535). 
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218 28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

- Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007 r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu w Schemacie II 
wynosi 100 000 zł. 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

W Schemacie I w zakresie projektów podle-
gającym programom pomocy publicznej 
wartość dofinansowania dla projektu wynosi od 
1,2 mln PLN do 4 mln PLN. 
W Schemacie II w zakresie projektów objętych 
pomocą publiczną zgodnie z Roz-porządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, jednakże nie więcej niż 700 000 
zł. Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 
85%. 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania58 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowanych 
projektów 

 

                                                 
58 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  



 

 
 

219

219 Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego  
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO  Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Wdrażania Programu 
Regionalnego UMWW) 
 

5. Instytucja pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia)  

Nie dotyczy  
 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

1. Wkład UE 
- płatność przekazywana przez BGK 
na podstawie zlecenia płatności wystawianego 
przez instytucję podpisującą umowę o 
dofinansowanie z Beneficjentem 
2. Współfinansowanie krajowe z budżetu 
państwa 
- udzielane w formie dotacji celowej 
przez Instytucję Zarządzającą Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Celem działania jest poprawa dostępności 
mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług 
kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i 
poprawę warunków funkcjonowania instytucji 
kultury, a także ochrona i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego.  
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Realizacja działań zwiększających udział kultury 
w życiu mieszkańców ma przyczynić się do 
zachowania oraz wzmocnienia tożsamości 
kulturowej społeczeństwa województwa wielko-



 

 
 

220

220 polskiego co ma skutkować rozwojem kapitału 
ludzkiego, wzmocnieniem spójności społecznej 
regionu i zwiększeniem znaczenia kultury jako 
czynnika stymulującego rozwój społeczno-
gospodarczy regionu oraz wzmacniającego jego 
potencjał. 
Województwo wielkopolskie wyróżnia się 
bogatym dziedzictwem kultury materialnej 
w postaci zabytków architektury sakralnej 
i świeckiej, jednak stan techniczny obiektów 
zabytkowych ulega stałej degradacji. W tym celu 
część dostępnych środków będzie skierowana na 
inwestycje związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego regionu (w tym zabytków).  
W ramach działania wspierane będą inicjatywy z 
zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa 
kulturowego co znacznie przyczyni się do 
budowania w społeczności regionu tożsamości 
regionalnej, która jest ważnym elementem na 
drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych 
mieszkańców do zmian społecznych 
i gospodarczych. Realizacja działań przyczynia-
jących się do promocji kultury oraz wspierają-
cych instytucje kultury,  niewątpliwie wpłynie na 
większy udział mieszkańców w życiu kultural-
nym, co jest niezmiernie istotne do zachowania 
spójności tożsamości kulturowej mieszkańców 
województwa wielkopolskiego oraz ogólnego 
wzrostu jakości życia. 
Inwestycja w rozwój infrastruktury kultury 
przyczyni się też do zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej i turystycznej województwa 
wielkopolskiego. Doprowadzi również do 
poszerzenia dystrybucji treści kulturalnych i 
twórczych, przeciwdziałając wykluczeniu z 
uczestnictwa w kulturze i alienacji społecznej 
oraz przyczyniając się do aktywizacji 
społeczności lokalnych. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność w ramach WRPO: 
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, 
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 
Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku 
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów 
problemowych 
 
Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
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221 PO IiŚ 2007-2013  
-  Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo 
kulturowe 
PROW 2007-2013 
- Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3 
Odnowa i rozwój wsi. 

14. Rodzaje projektów Schemat I 
Projekty inwestycyjne 
 

A. Projekty dotyczące: 
1. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, 
renowacji, restauracji, zachowania, a także 
adaptacji na cele kulturalne obiektów 
historycznych i zabytkowych, 
2. budowy, rozbudowy, przebudowy publicznej 
infrastruktury kultury, 
3. konserwacji, renowacji, przebudowy, 
odbudowy, a także adaptacji na cele kulturalne 
miejsc martyrologii oraz pomników przyrody, 
4. tworzenia i rozwoju systemów oznakowania 
obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo 
(wyłącznie jako element  projektu 
inwestycyjnego), 
5. zagospodarowania otoczenia obiektów 
wymienionych w pkt 1 (wyłącznie jako element  
projektu), 
6. przystosowania obiektów instytucji kultury 
oraz ich otoczenia do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych oraz specyficznych grup od-
wiedzających, m. in. osób starszych, dzieci i 
młodzieży (wyłącznie jako element większe-go 
projektu), 
7. zakupu i remontu trwałego wyposażenia do 
prowadzenia działalności kulturalnej i wyposaże-
nia wpływającego na unowocześnienie obiektów 
kulturalnych będących celem projektu (wyłącz-
nie jako element projektu inwestycyjnego). 
 
B. Projekty dotyczące: 
1. konserwacji zabytkowych muzealiów, 

archiwaliów, starodruków, księgozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych,  

2. zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i 
zniszczeniem. 

 
 
Schemat II Projekty promocyjne  
1. organizacja wydarzeń kulturalnych, mających 
wpływ na wzrost znaczenia kultury jako 
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222 czynnika stymulującego rozwój społeczno–
gospodarczy, 
2. kampanie promocyjne w kraju i za granicą, 
których celem jest promocja kultury regionu, w 
tym udział w wystawach i imprezach 
kulturalnych, 
3. inne projekty mające na celu wzrost znaczenia 
kultury w regionie oraz promocję kultury w 
regionie. 
 

Schemat III Infrastruktura kin 
1. zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu w 
celu przystosowania kin i sal kinowych do 
przejścia na cyfrowy system projekcji filmów. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a Temat priorytetowy Kultura 

58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 
Nie dotyczy 

c Forma finansowania Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski,  

05 Obszar wiejski (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza 22 Inne niewyszczególnione usługi 
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  

16. Lista wydatków kwalifikowanych 
w ramach działania  

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 
1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem projektów 
podlegających pomocy publicznej. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielko-
polskim Regionalnym Programem Operacyjnym 
na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności 
kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 
oraz Priorytetów II-VI, z uwzględnieniem 
następujących wydatków niekwalifikowanych: - 
rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, reno-
wacji, restauracji, zachowania, a także adaptacji, 
przebudowy, remontów budynków i powierzchni 
na cele socjalno-bytowe, w tym mieszkalne oraz 
na cele hotelowe i konferencyjne. 
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223 W przypadku projektów inwestycyjnych 
objętych zasadami pomocy publicznej, katalog 
kosztów kwalifikowanych określa Rozporządze-
nie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej 
pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 
1599). 

17. Zakres stosowania cross-
financingu  

W schemacie III do 10% wartości kosztów 
kwalifikowalnych 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. instytucje kultury (samorządowe, państwowe 

oraz współprowadzone z ministrem 
właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego)59, 

2. jednostki samorządu terytorialnego 
3. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego 
4. jednostki organizacyjne jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
5. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

fundacje, prowadzące statutową działalność 
non profit (w rozumieniu ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej60) w obszarze objętym wsparciem 
w ramach działania, 

6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych, 

7. inne instytucje z sektora finansów publicznych 
8. szkoły wyższe61 
9. jednostki prowadzące działalność w zakresie 

kin bez względu na formę organizacyjną 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy)  

Nie dotyczy. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 

                                                 
59 Dofinansowane mogą zostać wyłącznie projekty instytucji kultury, prowadzących działalność kulturalną w 
rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
60 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 
61 W tym uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 
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224 a Tryb przeprowadzania naboru 
wniosków o dofinansowanie 

Tryb konkursowy zgodnie z zapisami rozdziału 
1.5 
Dla projektów kluczowych wymienionych w pkt. 
14 – tryb indywidualny określony w rozdziale 
1.5 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5. 

20. Informacje dodatkowe 1. Dofinansowane mogą zostać wyłącznie 
obiekty, dla których projektodawca zapewni 
ogólny dostęp dla zwiedzających. 
2. Projekty dotyczące tworzenia systemu 
e-kultury uwzględnione są w ramach Priorytetu 
II Infrastruktura komunikacyjna (nie dotyczy 
wsparcia udzielanego w ramach Schematu III 
Działania 6.2). 
3. Ze wsparcia w ramach działania wyłączone są 
projekty z zakresu odnowy wsi realizowane w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 (poziom dofinansowania dla jednej 
miejscowości wynosi maks. 500 tys. zł) oraz 
projekty z zakresu kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego o znaczeniu ponadre-
gionalnym, które będą wspierane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 
4. W ramach jednego konkursu dany beneficjent 
może aplikować o dofinansowanie tylko 
jednego projektu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
40,273 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

27,913 mln Euro  

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

8,873 mln Euro 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

3,487 mln Euro 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji; 
- Projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną 
– zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla 
regionu w wysokości 40% ogólnej wartości 
projektu +20% dla mikro i małych przedsię-
biorstw lub +10% dla średnich przedsiębiorstw. 
Projekty promocyjne – maks. 85% wydatków 
kwalifikowanych. 
Projekty z zakresu infrastruktury kin –maks. 40% 
wydatków kwalifikowanych 
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225 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Minimalnie 30% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 
Minimalny wkład własny jednostek samorządu 
terytorialnego lub jednostek podległych, 
pochodzących z ich budżetu i / lub z 
komercyjnych kredytów bankowych wynosi 1% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 
Projekty promocyjne – minimalnie 15% kosztów 
kwalifikowanych. 
Projekty z zakresu infrastruktury kin –
minimalnie 60% kosztów kwalifikowanych 

27. Pomoc publiczna  W projektach inwestycyjnych - regionalna 
pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim 
przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
podwyższa się o 20 punktów procentowych w 
przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów 
procentowych w przypadku pomocy udzielanej 
średnim przedsiębiorcom. 
Projekty promocyjne i projekty z zakresu 
infrastruktury kin - Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. Nr 236, poz. 1562). 

28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

 - Projekty nie objęte pomocą publiczną – 
1 stycznia 2007r. 
- W stosunku do projektów objętych zasadami 
pomocy publicznej termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu  

Wg schematów projektów: 
 
IA  
- minimalna wartość projektu 2 mln PLN 
- maksymalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu 20 mln PLN 
- dla projektów, dla których beneficjentami są 
instytucje kultury państwowe oraz 
współprowadzone z ministrem właściwym ds. 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa 
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226 państwowe - maksymalna wartość kosztów 
kwalifikowanych projektu 4 mln PLN.62 
 
IB 
- maksymalna wartość kosztów kwalifikowa-
nych projektu  4 mln PLN. 
 
II  
Minimalna wartość projektu w Schemacie II 
wynosi 100 000 zł. 
 
III 
maksymalna wartość kosztów kwalifikowa-nych 
projektu 500 tys PLN 
 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia  

Wg schematów projektów: 
 
IA 
- maksymalny poziom dofinansowania 
10 mln PLN 
 
IB 
- maksymalny poziom dofinansowania 
2 mln PLN 
 
II 
W zakresie projektów objętych pomocą 
publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 
8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, jednakże nie więcej niż 700 000 
zł. Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 
85%. 
 
III 
- maksymalny poziom dofinansowania 
200  tys  PLN 
 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania63 
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

                                                 
62 Dopuszcza się możliwość realizacji projektów z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego o wartości 
kosztów kwalifikowanych powyżej 20 mln PLN lub 4 mln PLN zgodnie z linią demarkacyjną, w przypadku, gdy 
w Indykatywnym wykazie projektów kluczowych dla  WRPO 2007-2013,  zostaną umieszczone takie projekty, 
a ich realizacja w istotny sposób przyczyni się do wzrostu gospodarczego lub rozwoju regionu. 
63 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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2.7. PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA 
 

Nr 
działania Nazwa działania 

7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 
7.2. Informacja i promocja WRPO 

 
Efektywne wykorzystanie środków strukturalnych wymaga utworzenia odpowiedniego 
potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego, a także odpowiednich działań 
informacyjnych i promocyjnych. Niezbędne jest także wzmocnienie zdolności beneficjentów 
do aplikowania o środki. W ramach priorytetu wsparcie będzie skierowane na działania 
wzmacniające proces zarządzania i wdrażania Programu oraz na zapewnienie skutecznej 
informacji i promocji Programu.  
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228 
Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i 
wdrażania WRPO 
 
1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

na lata 2007 - 2013 
2. Numer i nazwa priorytetu VII Pomoc techniczna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
(Departament Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca (Instytu-
cja Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – 
Departament Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego  
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe 
procesu zarządzania i wdrażania WRPO 

12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania 
Celem działania jest prawidłowe, zgodne z 
prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne 
wykorzystanie środków EFRR w ramach 
WRPO.  
Ponadto w ramach działania możliwe będzie 
udzielenie wsparcia potencjalnym beneficjentom 
dla przygotowania pełnej dokumentacji 
projektowej przedsięwzięć o charakterze 
strategicznym dla rozwoju regionu, które będą 
mogły się ubiegać o wsparcie ze środków 
finansowych Unii Europejskiej w przyszłej 
perspektywie finansowej. 
 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Dla osiągnięcia celu działania kluczowe znacze-
nie ma zapewnienie sprawnego zarządzania 
wykwalifikowanym personelem, który będzie w 
stanie zapewnić właściwe funkcjonowanie 
instytucji i jednostek organizacyjnych 
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229 zaangażowanych w realizację WRPO. 
W ramach działania realizowane będą 
przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie 
kadr w instytucjach i jednostkach organizacyj-
nych zaangażowanych w realizację WRPO. 
Działania te będą prowadzone poprzez wsparcie 
zatrudniania nowych pracowników oraz 
zwiększenie motywacji dotychczasowych służb 
administracji poprzez stosowanie bodźców 
płacowych i pozapłacowych. Ponadto konieczne 
jest stałe podnoszenie kwalifikacji kadr, 
zapewniające pracownikom możliwość rozwoju 
zawodowego, a także zapewnienie właściwych 
warunków pracy niezbędnych dla sprawnego 
wdrażania WRPO, co zahamuje rotację 
wyspecjalizowanej kadry w instytucjach i 
jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w 
realizację WRPO. 
Skuteczne wykorzystanie funduszy struktural-
nych powinno zostać wsparte poprzez szeroki 
wachlarz instrumentów informatycznych, 
oprogramowania, bazy danych potrzebne do 
procesu wdrażania, monitoringu, ewaluacji i 
kontroli Programu. 
Dla zapewnienia efektywnego absorbowania 
środków konieczne jest wsparcie procesu 
kontroli, w tym skutecznej kontroli realizacji 
projektów (także kontrola na miejscu).  
Ponadto w ramach działania 7.1 zlecane będą 
instytucjom zewnętrznym i osobom fizycznym 
ekspertyzy, opinie, analizy stopnia wdrażania 
WRPO, a także badania oddziaływania 
zaangażowanych środków na strukturę społeczno 
- gospodarczą województwa oraz ocena stopnia 
realizacji poszczególnych Priorytetów, jak i 
oceny poszczególnych projektów beneficjentów. 
Dla zapewnienia skuteczności i wysokiej jakości 
realizacji WRPO konieczne jest również 
wsparcie działania i obsługi Komitetu 
Monitorującego. 
Dodatkowo stworzenie mechanizmu 
umożliwiającego wsparcie potencjalnych 
przyszłych beneficjentów przy procesie 
aplikowania o dofinansowanie ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej na lata 
2014-2020 przyczyni się do zwiększenia 
zdolności absorpcji tych środków. Nastąpi to 
poprzez zwiększenie gotowości potencjalnych 
beneficjentów do realizacji inwestycji jak 
również poprawę jakości dokumentacji 
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230 niezbędnej do aplikowania o wsparcie ze 
środków Unii Europejskiej przeznaczonych na 
lata 2014-2020.  
Wsparcie będą mogły uzyskać jedynie projekty o 
charakterze strategicznym dla rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego które ze 
względu na stopień ich złożoności wymagają 
poniesienia znacznych nakładów pracy oraz 
czasu. Uzyskane wsparcie umożliwi zgłaszanie 
gotowych do realizacji projektów już w 
początkowym okresie wdrażania kolejnej 
perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi: 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-
2013 
 

14. Przykładowe rodzaje projektów 
 
 

 
Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe 
1. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych 

w zarządzanie i wdrażanie WRPO oraz 
uczestniczących w kolejnym procesie 
programowania po roku 2013. 

2. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy 
dla kadr zarządzających i wdrażających 
WRPO w tym wynajem i remont powierzchni 
biurowej, zakup wyposażenia i materiałów 
biurowych, ponadto zakup odpowiedniego 
sprzętu komputerowego wraz z oprogramo-
waniem. 

3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 
WRPO w tym szkolenia, kursy, studia 
podyplomowe, staże. 

4. Szkolenia członków Komitetu Monitorują-
cego. 

5. Stworzenie, rozbudowa i rozwój narzędzi 
informatycznych oraz innego oprogramowa-
nia niezbędnego do zarządzania, wdrażania 
monitoringu, ewaluacji i kontroli WRPO.  

6. Obsługa procesu wyboru projektów (w tym 
koszty ekspertyz, obsługi prawnej itp.). 

7. Organizacja kontroli WRPO (kontrola 
pogłębiona, kontrola na miejscu itp.) w tym 
leasing pojazdów służbowych.  

8. Analizy, monitoring, ewaluacja i inne 
specjalistyczne opracowania na potrzeby 
realizacji WRPO oraz jego oddziaływania (w 
tym ewaluacje on-going i ex-post dla WRPO).
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231 9. Obsługa i organizacja prac Komitetu 
Monitorującego, konferencji, spotkań, 
wyjazdów. 

10. Archiwizacja dokumentacji WRPO.  
11. Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w 

ramach WRPO. 
 
Schemat II Inwestycje strategiczne Wsparcie 

przygotowania elementów dokumentacji 
projektowej niezbędnych dla realizacji 
inwestycji, w szczególności: 
 

-   dokumentacja techniczna niezbędna do 
uzyskania pozwoleń i wymaganych decyzji, 
mapy i szkice lokalizujące; 
- dokumentacja środowiskowa (np. raport  
oddziaływania na środowisko), 
-     studium wykonalności, biznes plan, 
-     analiza finansowa i ekonomiczna, 
-     badania i ekspertyzy, 
-     opracowania geodezyjne i geologiczne, 
-     opinie konserwatorskie, 
-     dokumentacja koncepcyjna; itp. 
 

. 
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Temat priorytetowy Pomoc techniczna 
85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i 
kontrola 
86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja 
i komunikacja 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 

05 Obszar wiejski 
e Działalność gospodarcza  
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki 
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie 
poniesione przez beneficjenta w okresie 
realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 
1 stycznia 2007 r. 
W ramach działania kwalifikowane jest 
finansowanie zadań związanych z zamknięciem 
ZPORR.  
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne 
z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi 
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232 kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007 – 2013.  

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Schemat I: Instytucja Zarządzająca, Instytucja 

Pośrednicząca 
Schemat II: 
Potencjalni beneficjenci przyszłej perspektywy 
finansowej UE 2014-2020 przygotowujący 
dokumentację projektową przedsięwzięć 
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Instytucja Zarządzająca, Instytucja 
Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe 1. Za należyte udokumentowanie kosztów 
poniesionych na usługi wskazane w ramach 
Schematu II uznaje się (łącznie): 
1) dokumenty z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie PZP lub KC albo inne 
dokumenty potwierdzające dokonanie 
rozeznania rynku i zebranie ofert w celu 
uzyskania najkorzystniejszej oferty, 
2) umowa z wykonawcą lub zlecenie wykonania 
usługi, 
3) dokumenty potwierdzające wykonanie usługi 
 
2. Uzyskanie wsparcia możliwe będzie dla 
projektów o strategicznym znaczeniu dla 
rozwoju regionu. 

Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na działanie 

ogółem 
36,909 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych na 
działanie  

36,909 mln Euro  

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

- 

24. Przewidywana wielkość środków 
prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 

100% 
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233 na poziomie projektu (%) 
26. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy. 

27. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
28. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 
1.01.2007 r. 

29. Minimalna/maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

 

31. Forma płatności Refundacja z możliwością zaliczkowania64  
32. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy 

 

                                                 
64 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  
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234 Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO 
 

1. Nazwa programu operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu VII Pomoc Techniczna 
3. Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Wielkopolskiego (Departament 
Polityki Regionalnej UMWW) 

5. Instytucja pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament 
Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Wielkopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego  
(Departament Finansów UMWW) 

11. Numer i nazwa działania 7.2. Informacja i promocja WRPO 
12. Cel i uzasadnienie działania Cel działania  

Sprawny przepływ informacji na temat WRPO 
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację 
Programu a beneficjentami oraz promocja Programu 
 
Uzasadnienie realizacji działania 
Stworzenie i działanie sprawnego systemu 
rozpowszechniania informacji pomiędzy instytu-cjami 
zajmującymi się zarządzaniem i wdraża-niem WRPO 
a beneficjentami na temat możli-wości ubiegania się o 
wsparcie ze środków EFRR w ramach WRPO, 
rozpowszechnianie wiedzy do-tyczącej postępu w 
realizacji projektów oraz upo-wszechnianie "dobrych 
praktyk" przyczyni się do zwiększenia poziomu 
wiedzy beneficjentów. Wpłynie to dodatnio na jakość 
składanych projek-tów oraz zwiększy ich ilość. Akcje 
informacyjno-promocyjne skierowane do społeczności 
regionu pozwolą wypromować WRPO szerząc tym 
samym ideę integracji Europejskiej w Wielkopolsce. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami 

Komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013: 
Oś priorytetowa 2. Skuteczne rozpowszechnianie 
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235 informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie 
odpowiedniego przepływu i wymiany informacji 
pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO. 

14. Przykładowe rodzaje 
projektów 

1. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w 
informację i promocję WRPO; 

2. Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, 
warsztatów dla beneficjentów na temat możli-
wości wsparcia, przygotowania projektów, a także 
realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania 
projektów finansowanych w ramach WRPO; 

3. Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, 
multimedialnego oraz innego sprzętu niezbęd-nego 
do przeprowadzania informacji i promocji WRPO; 

4. Przygotowanie i upowszechnienie publikacji oraz 
innych materiałów promocyjnych związa-nych z 
WRPO; 

5. Stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów 
informacyjnych; 

6. Stworzenie, utrzymanie i administrowanie stronami 
internetowymi na temat WRPO;  

7. Przygotowanie i przeprowadzenie imprez, akcji, 
kampanii promocyjnych;  

8. Publikacja biuletynów informacyjnych; 
9. Ogłoszenia prasowe o naborze wniosków; 
10. Współpraca z mediami (w tym szkolenia dla 

dziennikarzy); 
11. Badania ewaluacyjne działań informacyjnych i 

promocyjnych, ekspertyzy, studia, analizy. 
15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Temat priorytetowy Pomoc techniczna 
86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i 
komunikacja 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru 01 Obszar miejski 
e Działalność gospodarcza  
f Lokalizacja NUTS 2 Województwo Wielkopolskie  

16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia 
dofinansowaniem są wyłącznie wydatki niezbędne do 
realizacji projektu i faktycznie poniesione przez 
beneficjenta w okresie realizacji projektu, nie 
wcześniej niż przed 1 stycznia 2007 r. 
 
Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania 
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 
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236 17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca. 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, 
beneficjenci ostateczni. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków 
o dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie 

Zgodnie z zapisami rozdziału 1.5 

20. Informacje dodatkowe  
Część finansowa 
21. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
4 mln Euro 

22. Wkład ze środków unijnych 
na działanie  

4 mln Euro  

23. Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

- 

24. Przewidywana wielkość środ-
ków prywatnych na działanie 

- 

25. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach kwalifikowa-
nych na poziomie projektu (%) 

100% 

26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

27. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
28. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 
1.01.2007 r. 

29. Minimalna/maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy 

30. Minimalna/maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31. Forma płatności Płatności bieżące z dotacji rozwojowej (IZ) 
Refundacja z możliwością zaliczkowania65(IZ, IP) 

32. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 

 
 
 
 

www.wrpo.wielkopolskie.pl 

                                                 
65 Więcej informacji na temat udzielania zaliczek zawartych jest w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.  


