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WRPO 2014+    2 450,2 mln euro 
                               
  EFRR     1 760,9 mln euro 
  EFS       689,2 mln euro 
 
 
Dla porównania:  

 WRPO 2007-2013: 1 332,6  mln euro (EFRR) 

 Komp. region. PO KL – 536,1 mln euro (EFS) 

                                 

  

1 868,7 mln euro 

Alokacja WRPO 2014+ 
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Cel główny WRPO 2014+ 

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI 

WOJEWÓDZTWA  

30 priorytetów inwestycyjnych 

10 Osi Priorytetowych 

zawiera 
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Cel tematyczny 
Wg. 

Rozporz. KE 

Umowa 

Partnerst

wa 

Limity 

RPO 

1. Wspieranie badań nauk., rozwoju technologicznego i innowacji 
 

 

Min. 50% 

EFRR 

 

 

15% na cel 4 

 

 

Min. 59% 

EFRR 

 

20% 

EFRR 

 

 

54,5% 

EFRR 

 

 

19,8% 

EFRR 

2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystanie i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz 

rybołówstwa i akwakultury 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku 

i zarządzanie ryzykiem 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 

wykorzystania zasobów 

7. Promowanie zrównoważ. transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważn. infrastruktur sieciowych 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 20%EFS  21%EFS 28,9%EFS 

10. Inwest. w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności 

administracji publicznej 4 
60 % przydziału dla EFS - na maksym. 5 priorytetów inwestycyjnych z celów tematycznych 8, 9 i 10. 

Koncentracja tematyczna - ringfencingi 
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Osie priorytetowe Wsparcie UE  
mln euro 

Udział w alokacji 
na Program (%) 

Fundusz 

1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,9 19,1% EFRR 

2. Społeczeństwo informacyjne 60,0 2,4% EFRR 

3. Energia  353,5 14,4% EFRR 

4. Środowisko 204,0 8,3% EFRR 

5. Transport 414,0 16,9% EFRR 

6. Rynek pracy 265 10,8% EFS 

7. Włączenie społeczne 197,3 8,1% EFS 

8. Edukacja 156,3 6,38% EFS 

9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,6 10,7% EFRR 

10. Pomoc techniczna 70,7 2,9% EFS 

Razem WRPO 2014+ 2450,2 100,0% - 

Alokacja środków na Osie Priorytetowe 
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OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

B+R w jednostkach naukowych 
 Wsparcie kierowane wyłącznie na obszary wskazane w regionalnych IS  

 Wsparcie infrastruktury B+R po uzgodnieniu z MNiSW, MIR oraz NCBiR 

 Wsparcie będzie uzależnione m.in. od oceny biznes planu obejmującego przyszłe 
wykorzystanie infrastruktury i wskazującego w jakim stopniu wsparta infrastruktura 
będzie wykorzystywana na potrzeby przedsiębiorstw. 

 W umowie z jednostką naukową zapisany zostanie specyficzny wskaźnik mający na 
celu osiągnięcie wzrostu przychodów ze źródeł prywatnych, którego wartość powinna 
zostać osiągnięta na koniec okresu kwalifikowalności lub trwałości projektu. 

 

B+R w przedsiębiorstwach 
 Ograniczone wsparcie dużych przedsiębiorstw 

 „Pierwsza produkcja” - pierwsze zastosowanie przemysłowe odnoszące się do linii 
pilotażowej lub do opracowania całkowicie nowej aparatury i urządzeń, które obejmuje 
kolejne etapy następujące po etapie linii pilotażowej, włączając w to fazę testowania, 
wykluczając masową produkcję, czy działania komercyjne. 

 

 
 

467,9 mln euro 
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OP 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

467,9 mln euro 

Przedsiębiorczość 
 
 Preferencje dla przedsiębiorstw wpisujących się w inteligentne specjalizacje 

 Brak wsparcie promocji turystycznej 

 Ograniczenia dotyczące wsparcia terenów inwestycyjnych 

• ujęcie w umowie z beneficjentem specyficznego wskaźnika rezultatu 
mającego na celu monitorowanie wykorzystania terenu inwestycyjnego, 
którego wartość powinna zostać osiągnięta 

• W odniesieniu do lokalizacji dużych firm na wspartych terenach 
inwestycyjnych IZ obniży dotację z EFRR proporcjonalnie do powierzchni 
terenów inwestycyjnych przeznaczonej na duże przedsiębiorstwa 

 Wsparcie usług świadczonych przez IOB głównie podejściem popytowym – 
wyjątek – wsparcie inkubatorów. 
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OP 3. Energia 

 Inwestycje w instalacje do produkcji energii z OZE i jej dystrybucji 

 Inwestycje zmniejszające energochłonność sektorów mieszkaniowego i 
publicznego (głęboka termomodernizacja) 

Wspierane będą projekty poprawiające efektywność energetyczną minimum o 25%. 

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną o 60%. 

W zakresie projektów obejmujących modernizację/przebudowę indywidualnych źródeł 
ciepła oraz wysokosprawnej kogeneracji wspierane będą projekty ograniczające emisję 
CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejących instalacji 

W przypadku urządzeń do ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, Program może 
wspierać jedynie inwestycje w najlepiej działające urządzenia do ogrzewania 
dostępne na rynku w chwili ogłoszenia odpowiedniego konkursu projektu, zgodnie z 
kryteriami określonymi w odpowiednich unijnych przepisach. 

 

353,5 mln euro 
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OP 3. Energia 

 Realizacja projektów przyczyniających się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza: niskoemisyjny  tabor dla miejskiego transportu zbiorowego, 
przebudowa infrastruktury miejskiej w celu ograniczenia ruchu drogowego, 
ścieżki rowerowe, montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego, 
systemu ITS, sieci ciepłownicze (o ile zmieniona zostanie UP) 

Projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających 
odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy 
transportowe w miastach (plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, Strategie ZIT, 
plany mobilności miejskiej). 

Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne jedynie, jako niezbędny i uzupełniający 
element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane. 

Dozwolony zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI.  

Priorytetowo traktowany będzie zakup pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.).  

353,5 mln euro 



10 

OP 4. Środowisko 

 Inwestycje dla zmniejszenia zagrożenia zjawiskami przyrodniczymi i 
ograniczenia skutków katastrof 

 W zakresie gospodarki wodnej w pierwszej kolejności wsparte będą 
projekty, które nie mają negatywnego wpływu na stan lub potencjał 
jednolitych części wód, które znajdują się na liście nr 1 będącej 
załącznikiem do Masterplanu dla dorzecza Odry 

 Gospodarka odpadami – wsparcie na podstawie Planów inwestycyjnych w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (warunek ex ante) 

 Gospodarka wodno-ściekowa – wsparcie wyłącznie w aglomeracjach 
wskazanych w KPOŚK na podstawie Masterplanu dla wdrażania dyrektywy 
dot. oczyszczania ścieków komunalnych zawierającego listę potrzeb 
inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach) 

 Działania dla zachowania różnorodności biologicznej 

 

204,0 mln euro 
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OP 5. Transport 

Zakres interwencji: 

 Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich 
oraz lokalnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; obiekty 
inżynierskie w ciągach dróg 

 Inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji 
programu przeznaczonej na transport drogowy – ok. 30 mln euro 

 Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, infrastruktury 
dworcowej i przystanków kolejowych 

 Zakup i modernizacja taboru kolejowego dla regionalnych przewozów 
pasażerskich 

 

Warunek ex ante: Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego 

414,0 mln euro 
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OP 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 

 

Zakres interwencji: 

 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Projekty są kwalifikowalne jeśli są zgodne z Planem działań w sektorze 
zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący, i jeśli zasadność ich 
realizacji wynika z map potrzeb zdrowotnych. 

 Fizyczna, gospodarcza i społeczna rewitalizacja ubogich społeczności na 
obszarach miejskich i wiejskich 

 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową 

261,6 mln euro 
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ko Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

w Wielkopolsce 

OSI regionalne – Ośrodki subregionalne 

i ich obszary funkcjonalne 
  

Liczba ludności: 
 

Leszczyński:    96,5 tys. 

Koniński:          151,6 tys. 

Gnieźnieński:   120,4 tys. 

Pilski:                138,2 tys. 
 

Razem:              506,8 tys. 

Liczba ludności: 
 

ZIT Poznański: 1 004 tys. 

ZIT K-O:               353 tys. 
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W WRPO 2014+ część obszarów problemowych (OSI REGIONALNE) otrzyma 
preferencje w ramach wybranych Priorytetów Inwestycyjnych, wynikające z 
lokalizacji projektu na określonym obszarze problemowym. Są to: 

 
1. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 
2. Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 
3. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych 
4. Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 
5. Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości 

rozwojowe 
6. Obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego 
 
 
Delimitacja obszarów według Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego 

 

Podejście terytorialne c.d. 
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WRPO 2014+ a Związek ZIT: 
  
• Zatwierdzenie Strategii ZIT – po przyjęciu programów operacyjnych  
 
• Zakres powierzenia władzom miejskim zadań związanych z realizacją programu określi pisemne porozumienie pomiędzy władzami 

miejskimi i IZ RPO (MIR doprecyzuje zasady wyboru projektów w ZIT, przygotuje przykładowe porozumienie między Związkiem 
ZIT a IZ RPO, wymagane jest lepsze umocowanie prawne związków ZIT - min. Stowarzyszenie, porozumienie zg. z uosg) 

 
• Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 władze miejskie realizują zadania związane przynajmniej z wyborem 

projektów do dofinansowania. 
  
• Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze miejskie przedkładają IZ RPO listy projektów wyłonionych 

w konkursie bądź -w przypadku trybu pozakonkursowego - zidentyfikowanych w Strategii ZIT, spriorytetyzowanych w 
oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO dotyczące stopnia zgodności z celami Strategii ZIT. 

  
• IZ RPO dokonuje ostatecznego sprawdzenia kwalifikowalności projektów do dofinansowania, zgodnie z art. 7 ust 5 

rozporządzenia 1301/2013. 
 

• MIR musi rozstrzygnie kwestie alokacji na projekty komplementarne (konieczność wprowadzenia zmian w wyniku listopadowych 
negocjacji RPO) w ramach POIŚ bis. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Departament Polityki Regionalnej UMWW 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 


