
Wiadomości
Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał modyfikacji w zapisach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) wynikających

z konieczności zapewnienia dalszej pomocy na wspierane kryzysowych działań naprawczych

w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych (m.in. REACT-EU) oraz potrzeby

optymalizacji realizacji Programu w wyniku m.in. realokacji wolnych środków finansowych. Zmiany,

wprowadzone uchwałą nr 4128/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 września 2021

roku, dotyczą m.in.:

wprowadzenia, w związku z zaprojektowaniem działań związanych z redystrybucją
dodatkowej alokacji finansowej programu - REACT-EU, m.in. nowej Osi Priorytetowej 11.
Instrument REACT-EU EFRR, uzasadnień w zakresach alokacji finansowej oraz
przewidywanego wpływu zmian w Programie, nowego celu tematycznego i zmian w tabelach
finansowych, a także zapisów dotyczących monitorowania odrębnej linii finansowej.

Zaprogramowane dodatkowe środki finansowe w ramach I transzy instrumentu REACT-EU

w kwocie ponad 28,5 mln EUR przeznaczone zostaną na wsparcie:

infrastruktury ochrony zdrowia (ok. 22,5 mln EUR w formie dotacji);
MŚP, w tym przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa (6 mln EUR
w formie instrumentów finansowych);

przesunięć wolnych środków finansowych pomiędzy Osiami Priorytetowymi, w tym:

realokacji 18 mln EUR z Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka na rzecz:

Osi 2. Społeczeństwo informacyjne (5 mln EUR);
Osi 3. Energia (10 mln EUR);
Osi 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (3 mln EUR);

realokacji 3 mln EUR z Osi 4. Środowisko na rzecz Osi 3. Energia;

zmian w zakresie wskaźników produktów oraz rezultatów dla Osi: 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10.;
wprowadzenia zapisów umożliwiających realizację projektów dokumentacyjnych w ramach
transportu niskoemisyjnego w ramach Osi 3.

Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały.

Przedstawione zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju

regionalnego, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zostały

także zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 23 września
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2021 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.
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