
Kto może dostać dotacje?
Na tej stronie dowiesz się dla kogo jest program i jakie możemy

wyróżnić Gło ́wne kategorie beneficjento ́w

 

Dla kogo jest ten program?
W ramach WRPO 2014+ wyróżniamy beneficjentów, którymi zgodnie

z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej

2014-2020 sa ̨: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

nieposiadaja ̨ce osobowos ́ci prawnej. Przygotowuja ̨ oni wniosek o

dofinansowanie projektu, przedkładaja ̨ go do oceny, a po

zatwierdzeniu realizuja ̨ - wybieraja ̨c w tym celu odpowiedniego

wykonawce ̨.

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia sa ̨ zróżnicowani w

zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista

beneficjentów znajduje sie ̨ w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w

rozdziałach opisuja ̨cych poszczególne osie priorytetowe, działania i

poddziałania w ramach Programu.

Główne kategorie beneficjento ́w
Administracja Rządowa i Samorządowa

Jednostki samorza ̨du terytorialnego, Organy administracji rza ̨dowej,

Podmioty, które wykonuja ̨ usługi publiczne na zlecenie jednostek

samorza ̨du terytorialnego, w których wie ̨kszość udziałów lub akcji posiada

samorza ̨d terytorialny.

Ochrona Środowiska

Parki narodowe i krajobrazowe, Regionalny Zarza ̨d Gospodarki Wodnej w

Poznaniu.

Kultura

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001146
http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami?utf8=%E2%9C%93&attachments_search%5Btype_id%5D=194


Instytucje kultury, Osoba prawna prowadza ̨ca powia ̨zanie kooperacyjne

(przedsie ̨biorcy, jednostki naukowe, szkoły wyz ̇sze, fundacje i

stowarzyszenia).

Przedsiębiorstwa, biznes

Instytucje Otoczenia Biznesu, Podmioty działaja ̨ce w oparciu o zapisy

Ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym, Przedsie ̨biorcy.

Promocja Regionu

Instytucje regionalne wspieraja ̨ce promocje ̨ regionu, Osoba prawna

prowadza ̨ca powia ̨zanie kooperacyjne (przedsie ̨biorcy, jednostki naukowe,

szkoły wyz ̇sze, fundacje i stowarzyszenia).

Edukacja i badania

Jednostki badawczo-rozwojowe prowadza ̨ce działalnos ́c ́ edukacyjna ̨,
Osoba prawna prowadza ̨ca powia ̨zanie kooperacyjne (przedsie ̨biorcy,

jednostki naukowe, szkoły wyz ̇sze, fundacje i stowarzyszenia), Osoby

prawne i fizyczne be ̨da ̨ce organami prowadza ̨cymi szkoły i placówki.
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