
Wiadomości
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania

modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego

realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, wprowadzone uchwałą nr

4602/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 stycznia 2022 roku, dotyczą m.in.:

zmian w zakresie kierunkowych zasad wyboru operacji:

w PI 2c rozszerzono pozakonkursowy tryb wyboru projektów o przedsięwzięcie Szpitala
Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zakładającego zwiększenie dostępu do specjalistycznej wiedzy medycznej
oraz poprawę diagnostyki chorób poprzez rozwój infrastruktury informatycznej i usług
z zakresu e-zdrowia;
w PI 4a rozszerzono zasady wyboru operacji o pozakonkursowy tryb wyboru projektów
dla przedsięwzięć innowacyjnych, przyczyniających się do wykorzystania energii z OZE
do produkcji wodoru w procesie elektrolizy oraz jego zastosowanie np. poprzez
uruchomienie stacji do tankowania wodorem, realizowanych m.in przez Port Lotniczy
Poznań – Ławica;

rozszerzenia typów przedsięwzięć w ramach PI 4a o innowacyjne projekty dot. OZE, instalacji
do produkcji zielonego wodoru oraz uruchomienia stacji tankowania wodorem;
realokacji środków finansowych między kategoriami w ramach:

form finansowania w Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
zakresu interwencji w Osi 7. Włączenie społeczne, a także w Osiach: 5. Transport, 6.
Rynek pracy, 8. Edukacja w odniesieniu do wcześniejszych zmian notyfikacyjnych,
niewymagających zgody Komisji Europejskiej.

Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania

środków w tym obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku

do ww. Uchwały.

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

regionalnego oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art.

14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 27 stycznia

2022 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.
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