Co można zrealizować?
Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa
wielkopolskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje
projektów.
Na co fundusze?
Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa
wielkopolskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo
inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców,
poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po
przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę
ochrony zdrowia.
Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków
przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy,
a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje.
Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w
sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy.
Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?
Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z
Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego zostały
dokładnie określone w samym programie [link do dokumentu] oraz
szczegółowym opisie jego priorytetów [link do dokumentu]. Do głównych
obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy
dofinansowanie, należą:
NOWOCZESNA GOSPODARKA
wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań
naukowych;
wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do
biznesu poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z
naukowcami;

wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych
rozwiązań technicznych;
inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje
Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa
lub dostępu do laboratoriów dla firm.
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM
wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy
nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi),
procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych
rozwiązań;
wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży
turystycznej poprzez dofinansowanie inwestycji w bazę noclegową i
gastronomiczną, tworzenie i rozwój parków tematycznych oraz
obiektów aktywnego wypoczynku;
powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy
pożyczkowych oraz innych instytucji specjalizujących się w usługach
finansowych;
uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu
brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania
im nowych funkcji gospodarczych;
rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości
oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
kompleksowe wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych
przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego
członkami, jak również umacniania pozycji kastra i jego członków na
arenie międzynarodowej.
RYNEK PRACY
poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia
biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
CYFROWA WIELKOPOLSKA
zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np.
umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby
publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub
udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do
usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do

zarządzania przedsiębiorstwem.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury służącej do
produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
ograniczenie liczby gospodarstw domowych przyczyniających się do
znacznego zanieczyszczenia powietrza poprzez m.in.
wymianę/modernizację źródła ciepła czy podłączenie budynków do
sieci ciepłowniczej;
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz instalacje
odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie
budynkach;
instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub
obiektach użyteczności publicznej;
poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie
źródeł kogeneracyjnych;
Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego oraz
budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportu publicznego (w tym m.in. zajezdni tramwajowych i
autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób
niepełnosprawnych, parkingów typu P&R, B&R, zintegrowanych
centrów przesiadkowych,zapewnienie dróg dostępu do przystanków,
centrów przesiadkowych ,pasów ruchu dla rowerów)
ŚRODOWISKO
zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii
środowiskowych
tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz
uzupełnianie istniejących;
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów
ściekowych),
budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej
ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację
i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej; prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, budowa, rozbudowa,
modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej.
poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych
i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych,

powojskowych, popegeerowskich oraz innych zdegradowanych
obiektach;
zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w tym wydarzenia kulturalne.
TRANSPORT
Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi
wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz drogi powiatowe i gminne) w tym budowa,
przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych , skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym)
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obwodnic i obejść drogowych na
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, obiektów inżynierskich na drogach
wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz wsparcie poprawy bezpieczeństwa i
przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem,
sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element ww.
projektów);
modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu
infrastruktury dworcowej
zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego.
REWITALIZACJA
Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast,
dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i
poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych:
Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach
zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych
funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub
rekreacyjnych w tym:
remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz
pomieszczeń w tym: remont, przebudowa instalacji: grzewczych,
elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont,
przebudowa małej architektury, ogrodzeń),
adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni
użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele
edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się na terenie
rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe,

szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami
społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i
młodzieży, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą
społeczną.
poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na
rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych
(jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i
wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej
rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów
funkcjonalnych jako element kompleksowych programów
rewitalizacji),
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, wyburzanie budynków i
uporządkowanie przestrzeni publicznej,
renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków
mieszkalnych – tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego
projektu rewitalizacyjnego.
wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia
obiektów ekonomii społecznej.
INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA
budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego
wraz z niezbędnym wyposażeniem;
budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów
dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z
usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych);
zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup
wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

