
Wiadomości
Jeśli ktoś chciałby skorzystać z finansowego wsparcia Funduszy Europejskich w ich nowym

„rozdaniu”, powinien już teraz zainteresować się szczegółami dotyczącymi tego, na co można

otrzymać pieniądze, jakie formalności należy wypełnić, w jakim terminie składać wnioski. Szansę na

uzyskanie odpowiedzi na te i inne pytania dał majowy cykl konferencji inaugurujących Wielkopolski

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Targami Funduszy Europejskich odbyły się w pięciu największych miastach regionu: Pile, Lesznie,

Kaliszu, Poznaniu i Koninie. Wszędzie cieszyły się dużym zainteresowaniem potencjalnych

beneficjentów unijnych dotacji. Uczestniczyło w nich łącznie około dwa tysiące osób.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji na specjalnych do tego utworzonych

stoiskach. Pytania i wątpliwości zgłaszane były także w tzw. części warsztatowej konferencji

inauguracyjnej.

W Pile, Lesznie i Koninie dyskutowano m.in. o Obszarach Strategicznej Inwestycji. Jest to nowa

forma wsparcia konkretnych obszarów naszego regionu, której głównym celem jest wyrównanie

dysproporcji rozwojowych. Właśnie temu zagadnieniu sporo miejsca poświęcił Marek Woźniak,

marszałek województwa wielkopolskiego, w swoich wystąpieniach otwierających konferencje w Pile i

w Lesznie.

– Jedną z form wsparcia w ramach OSI będą tak zwane koperty finansowe dla ośrodków

subregionalnych i gmin powiązanych z nimi funkcjonalnie – mówił Marek Woźniak. – Naszym celem

jest rozwiązywanie problemów powstających na styku miast i terenów wiejskich. Problemy te

dotyczą np. transportu, komunikacji, edukacji, technologii informatycznych, itp.

Z powołania Obszarów Inwestycji Strategicznych cieszy się Adam Mytych, pierwszy zastępca

prezydenta miasta Leszna. Dlaczego? Bo dadzą samorządom subregionu leszczyńskiemu szanse

na realizację wielu planów. – Chcemy realizować duże projekty, m.in.  drogę stanowiącą tzw. ring

południowy od ronda Dąbcze do drogi krajowej nr 12 w kierunku Jarocina i Gostynia, rewitalizację

rynku, budowę ścieżek rowerowych w gminie Przemęt – wylicza Adam Mytych. – Większość to

projekty infrastrukturalne, a my uważamy, że tego rodzaju inwestycje nie tylko poprawiają

funkcjonalność i estetykę miasta, ale też dają pracę.

– Informacje, które tu uzyskałam, są bardzo przydatne – podkreśla Krystyna Wyroślak, z

Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży. – Są już konkrety:

jakie działania i jakie kwoty, terminy ogłaszania naborów, itd. To dla nas ważne, bo do niedawna,



gdy trwały jeszcze negocjacje, informacje były lakoniczne.

Spore zainteresowanie uczestników targów wzbudził Lokalny System Informatyczny, za pomocą

którego składane będą wnioski ubiegających się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Dotychczas tego narzędzia nie było. Jego wprowadzenie powinno przyczynić się do zmniejszenia

ilości błędów przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej oraz usprawnić proces aplikacji.

Integralną częścią targów były konferencje inaugurujące WRPO 2014+. Prelegenci w swych

wystąpieniach przybliżali zainteresowanym szczegóły nowego programu regionalnego, zasad jego

funkcjonowania oraz możliwości skorzystania z unijnego wsparcia. Prezentacje z wystąpień

konferencyjnych dostępne są w załącznikach:

Grzegorz Potrzebowski prezentacja 1 (2.5 MB)

Sylwia Wójcik prezentacja 2 (1.6 MB)

Barbara Kwapiszewska prezentacja 3 (960.2 KB)

Hubert Zobel prezentacja 4 (1.3 MB)

Krzysztof Michalak prezentacja 5 (679.5 KB)
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