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Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach

Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego

wyposażeniem

Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo -

rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina

Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym
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Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z

organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej

AEROSFERA. Lotnisko rzeczy Krobskie Centrum Usług

Społecznych

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część

wyspy miejskiej

Muzeum Enigmy w

Poznaniu
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Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta

Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta,

ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu.

REGIONAL COVID-

HUB

Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie

Prozdrowotne czekolady nowej generacji z firmy BARS Halina

Kalemba
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Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna

śródmieścia

Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej

oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi.

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wielkopolskich w

Opalenicy.
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Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo.

Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al.

Reymonta do ul. Osiniec.

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w

Gnieźnie
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Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A.

Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi

działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Budowa Przedszkola w Starych

Oborzyskach

Nowoczesne technologie 3D w kontroli jakości
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„Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w

subregionie konińskim

Rozwój działalności eksportowej wielkopolskiej firmy Bike Cafe Sp. z o.o. na rynek czeski,

holenderski oraz niemiecki

Budowa centrum B+R w Buku oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnej

diagnostyki i terapii uszkodzeń układu ruchu szansą rozwoju i poprawy konkurencyjności

firmy EQUI VET SERWIS Dr Maciej Przewoźny

Wielkopolskie podwórka
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Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w

obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców

Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie

szamotulskim

Remont budynku Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji w Pile zwiększający

atrakcyjność obiektów kulturalnych na terenie Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

Rozwój i podniesienie konkurencyjności Visual Sensation Laser shows & technologies

dzięki innowacyjnym inwestycjom
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Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu

realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Przebudowa istniejących budynków i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Transportowo-

Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia

Praktycznego wraz z wyposażeniem

Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję

poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu

Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w

Swarzędzu
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PROFIL KIEROWCY – system rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w ruchu

drogowym

Utworzenie centrum badawczo rozwojowego oraz prowadzenie prac badawczo –

rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwie Wilka

Polska Sp. z o.o.

Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Rozwój metod chirurgii robotowej w

Wielkopolsce
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Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i

modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych

Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta

Kalisza

Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i

Sztuki

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w

Pile
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Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze

budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami

uzupełniającymi

Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn.

Szlak Piastowski

Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z

modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność.

Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i

wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, im.

Eugenii i Janusza Zeylandów
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Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z

modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz

Smart security platform - system podnoszący bezpieczeństwo przestrzeni

publicznej.

Platforma do interakcyjnych analiz metrologicznych w koncepcji Przemysł 4.0

umożliwiająca zrobotyzowaną laserową digitalizację powierzchni w skali makro.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa

Wielkopolskiego
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Multimedia – rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza

na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim

Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele

kulturalne.

Wyposażenie laboratorium i opracowanie technologii wytwarzania bioemulgatorów z

odpadów glicerynowych przez Bioten Sp. z o.o. w Poznaniu.

Badanie efektywności innowacyjnych metod nauczania programowania przez

Internet
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/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/adaptacja-i-wyposazenie-zabytkowego-budynku-synagogi-w-buku-na-cele-kulturalne
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/wyposazenie-laboratorium-i-opracowanie-technologii-wytwarzania-bioemulgatorow-z-odpadow-glicerynowych-przez-bioten-sp-z-o-o-w-poznaniu
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/badanie-efektywnosci-innowacyjnych-metod-nauczania-programowania-przez-internet


 

Rozwój instytucji kultury na terenie gminy

Opatówek

Opracowanie koncepcji innowacyjnych rozwiązań technicznych dla nowego typoszeregu

autobusów LLE

Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji

dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) w województwie

wielkopolskim

Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego

żłobka

/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/rozwoj-instytucji-kultury-na-terenie-gminy-opatowek
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/opracowanie-koncepcji-innowacyjnych-rozwiazan-technicznych-dla-nowego-typoszeregu-autobusow-lle
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/upowszechnienie-technologicznie-wspomaganej-diagnostyki-funkcjonalnej-i-rehabilitacji-dzieci-i-mlodych-doroslych-z-mozgowym-porazeniem-dzieciecym-mpd-w-wojewodztwie-wielkopolskim
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/wsparcie-aktywnosci-zawodowej-rodzicow-w-gminie-trzcinica-utworzenie-pierwszego-zlobka


 

 

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury

„Scena to dziwna” przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie

Budowa Domu Autysty w

Poznaniu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od

drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap 1

/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/utworzenie-nowej-siedziby-domu-kultury-na-terenie-dworca-pkp-pleszew-miasto
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/zwiekszenie-atrakcyjnosci-instytucji-kultury-powiatu-gnieznienskiego-centrum-kultury-scena-to-dziwna-przy-ul-roosevelta-42-w-gnieznie
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/budowa-domu-autysty-w-poznaniu
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-444-krotoszyn-odolanow-ostrzeszow-na-odcinku-od-drogi-krajowej-nr-25-do-szklarki-myslniewskiej-etap-1


Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia

ośrodka kultury i organizacji pozarządowych.

Rozbudowa Skansenu Olenderskiego w Prusimiu poprzez translokację, renowację i

adaptację na cele kulturalne zabytkowego wiatraka paltraka.

Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii

informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w

środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła

Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole nr 6 i 12 w

Gnieźnie wraz z zagospodarowaniem terenu

/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/konserwacja-i-restauracja-zabytkowego-dworu-w-kozminku-na-potrzeby-utworzenia-osrodka-kultury-i-organizacji-pozarzadowych
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/rozbudowa-skansenu-olenderskiego-w-prusimiu-poprzez-translokacje-renowacje-i-adaptacje-na-cele-kulturalne-zabytkowego-wiatraka-paltraka
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/edukacja-ekologiczna-mieszkancow-gmin-zm-prgok-poprzez-realizacje-kampanii-informacyjno-edukacyjnych-oraz-wyposazenie-publicznych-placowek-dydaktycznych-w-srodki-techniczne-ulatwiajace-segregacje-odpadow-u-zrodla
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/przystosowanie-architektoniczno-budowlane-pomieszczen-na-przedszkole-nr-6-i-12-w-gnieznie-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu


Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn.

Szlak Piastowski

Stworzenie centrum badań i rozwoju innowacyjnych opakowań transportowych i

ekspozycyjnych wraz z opracowaniem technologii bigowania tektury falistej podczas

produkcji opakowań i materiałów POS metodą numeryczną.

Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja

kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem

Nadleśnictwo Oborniki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 realizuje 2 projekty: 1. Windą do lasu – kampania edukacyjno-

informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury

Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. 2. Windą do

lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów

naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą

potrzeby osób niepełnosprawnych – II etap

/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/rozwoj-kluczowego-szlaku-dziedzictwa-kulturowego-wojewodztwa-wielkopolskiego-pn-szlak-piastowski-2
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/stworzenie-centrum-badan-i-rozwoju-innowacyjnych-opakowan-transportowych-i-ekspozycyjnych-wraz-z-opracowaniem-technologii-bigowania-tektury-falistej-podczas-produkcji-opakowan-i-materialow-pos-metoda-numeryczna
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/adaptacja-budynkow-polozonych-w-poznaniu-przy-ul-taczaka-w-tym-renowacja-kamienicy-na-cele-kulturalne-polskiego-teatru-tanca-wraz-z-wyposazeniem
/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty/przyklady-najciekawszych-projektow/nadlesnictwo-oborniki-w-ramach-wielkopolskiego-regionalnego-programu-operacyjnego-na-lata-2014-2020-realizuje-2-projekty-1-winda-do-lasu-kampania-edukacyjno-informacyjna-o-zrownowazonej-gospodarce-lesnej-wraz-z-modernizacja-infrastruktury-nadlesnictwa-oborniki-uwzgledniajaca-potrzeby-osob-niepelnosprawnych-2-winda-do-lasu-kampania-edukacyjno-informacyjna-o-zrownowazonym-uzytkowaniu-zasobow-naturalnych-wraz-z-modernizacja-infrastruktury-nadlesnictwa-oborniki-uwzgledniajaca-potrzeby-osob-niepelnosprawnych-ii-etap
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