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FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Promocja

Majówka
z projektami
O tym, jak bardzo Wielkopolska zmieniła
się dzięki dotacjom unijnym, będzie można przekonać się podczas tegorocznych
Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
W dniach 7-10 maja będzie można odwiedzić miejsca, które powstały lub przeszły
spektakularne metamorfozy przy udziale
unijnych pieniędzy. Warto już teraz zaplanować sobie czas, ponieważ liczba
przygotowanych atrakcji jest naprawdę
imponująca!

W Poznaniu będzie można m.in. zajrzeć
za kulisy Teatru Wielkiego im. Stanisława
Moniuszki, a także odwiedzić Muzeum
Archidiecezjalne i Muzeum Literackie
Henryka Sienkiewicza. Drzwi dla zwiedzających otworzy także Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej
Politechniki Poznańskiej, które zaprosi
mieszkańców m.in. na pokazy chemiczne i zwiedzanie laboratoriów. Sporo emocji czekać będzie też na odwiedzających
centrum sportowo-rekreacyjne Malta Ski.
Najodważniejsi będą mogli skorzystać
z przejażdżki zapierającą dech w piersiach kolejką górską Adrenaline (50% rabatu w ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich). Tor kolejki ma pół kilometra długości, prowadzi licznymi zakrętami aż do pętli zakręconej o 360 stopni!
Dwuosobowe wagoniki mkną z prędkością 40 km na godzinę. Emocji więc nie
zabraknie.
Warto wybrać się również do innych miejscowości regionu, w których także przygotowano sporo atrakcji. I tak na przykład
w Prusimiu będzie można zwiedzić skansen miniatur zabudowy osadnictwa olenderskiego, zobaczyć autentyczny wiatrak
holenderski z XVIII wieku, a także wysłuchać opowieści o Krainie 100 Jezior i Puszczy Noteckiej. W niewielkiej miejscowości
Piłka odkrywać będzie można tajemnice
pierwszego w Polsce Parku Grzybowego,
w którym „rosną” gigantyczne modele
grzybów – osiągające nawet trzy metry
wysokości! Atrakcji nie zabraknie również
w Rodzinnym Parku Przygód Górecznik
w Przygodzicach. Wędrując specjalną

Wielkimi krokami zbliżają się Targi Funduszy Europejskich, w trakcie których będzie
można dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać unijne pieniądze w ramach nowych programów operacyjnych. Targi odbędą się w pięciu miastach regionu w godzinach od 10.00 do 14.00: 6 maja w Pile, 8 maja w Lesznie, 18 maja w Kaliszu, 20 maja
w Poznaniu i 28 maja w Koninie. Miejscem spotkań w czterech byłych miastach
wojewódzkich będą Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, natomiast w Poznaniu
targi odbędą się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Oprócz konferencji głównej, na której omówiony zostanie proces wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, organizatorzy
zaplanowali również konsultacje z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich oraz przedstawicielami instytucji wdrażających WRPO 2014+. Porady
udzielane będą przez cały czas trwania targów. Szczegółowy program tegorocznych
targów zamieszczony zostanie na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl.
\ ŁK
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ścieżką edukacyjną, będzie można dowiedzieć się co nieco o rozwoju rybactwa
w Dolinie Baryczy i wiejskich zwyczajach.
Miłośników aktywnego wypoczynku zapraszamy do odwiedzenia nabrzeża Warty w Sierakowie. Organizatorzy przygotowali widowiskowe pokazy rzeczne, m.in.
hydrofobowej pływającej zapory sorpcyjnej i zapory przeciwpowodziowej.
W czasie funduszowej majówki otwarte
będą także niektóre przedsiębiorstwa
m.in. zakład Miejskiej Energetyki Cieplnej
w Pile (gdzie będzie można poznać działanie instalacji wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej) oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Grodzisku
Wielkopolskim. Organizatorzy zapraszają
nie tylko na spacer z przewodnikiem po
samej oczyszczalni, ale także na przejażdżkę bryczką konną po okolicy. Nie zabraknie też atrakcji dla młodszych. Podczas poznańskiej „Nocy Ekologów” będą
oni mogli wziąć m.in. udział w lekcjach
na temat odnawialnych źródeł energii,
pokazach filmów przyrodniczych i warsztatach tworzenia recyklingowych zabawek. Emocji dostarczy też pokaz sprzętu
wykorzystywanego w codziennej pracy
przez wielkopolską policję.
Program wydarzeń odbywających się
w Wielkopolsce będzie można znaleźć
na stronie: www.dniotwarte.eu. Głównym
organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
\ Łukasz Karkoszka

Targi
funduszy
europejskich

FOT. ARCHIWUM UM WW

Wstęp

Szanowni Państwo,

Marek Woźniak

Fundusze Europejskie w minionych latach nie tylko zmieniły region i przyczyniły się do powstania nowoczesnej infrastruktury transportowej, komunikacyjnej i społecznej, ale też pozytywnie odmieniły życie wielu Wielkopolan. Udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie i – co najważniejsze – z korzyścią dla mieszkańców, a także
regionalnej gospodarki, inwestować unijne pieniądze. Dotychczasowe osiągnięcia są motywacją do podjęcia
kolejnych wyzwań.
Wraz z uruchomieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2014+),
wprowadzamy nową formułę komunikacji z Czytelnikami „Naszego Regionu”. W tym roku co miesiąc docierać
do Państwa będą e-biuletyny – źródło najświeższych i najistotniejszych informacji na temat funduszy unijnych
w regionie. Nie rezygnujemy z kwartalnego biuletynu, choć będzie on docierał do Państwa głównie w wersji
elektronicznej. Nowoczesna forma publikacji powinna ułatwić komunikację oraz dobrze służyć promocji programu regionalnego.
W pierwszym numerze kwartalnika prezentujemy krótką charakterystykę WRPO 2014+, piszemy również o możliwościach pozyskiwania dotacji unijnych przez przedsiębiorców. Przedstawiamy informacje o powołaniu
i pierwszych wynikach prac Komitetu Monitorującego nasz program regionalny, zajmującego się przeglądem
wdrażania i postępów WRPO 2014+, podpisaniu porozumień w sprawie realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W biuletynie znajdą Państwo również zaproszenie na tegoroczną edycję Dni Otwartych
Funduszy Europejskich. Będzie to doskonała okazja, by odwiedzić miejsca, które powstały lub zmieniły się dzięki
pieniądzom unijnym. Zachęcam również do wzięcia udziału w Targach Funduszy Europejskich, podczas których będzie można uzyskać kompendium wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia w nowej perspektywie
finansowej.
Mam nadzieję, że wydawnictwo będzie dla Państwa inspirującą lekturą, która zachęci do aktywności w pozyskiwaniu unijnych funduszy.

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Wydarzenia

Zdjęcie na okładce: Kolejka Adrenaline w poznańskim centrum
sportowo-rekreacyjnym Malta Ski, jedna z atrakcji Dni Otwartych
Funduszy Europejskich, fot. beneficjenta: Malta Ski Sp. z o.o.
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Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020
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Wielkopolski skok w przyszłość

Dwa w jednym, czyli pieniądze
na projekty z dwóch źrodeł

ZIT: Kompleksowe wsparcie

Już działa Komitet Monitorujący

Profesje zawodowców i miód sukcesu

Reflektor oświetla przedsiębiorców
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Rozmowa

Wielkopolski
skok w przyszłość
ROZMOWA Z MARKIEM WOŹNIAKIEM,
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Zakończenie negocjacji z Komisją Europejską dotyczących ostatecznego kształtu Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nastąpiło jeszcze w ubiegłym roku. Czy założone cele zostały osiągnięte? Jak przebiegały finalne rozmowy? Jakie kwestie były
najważniejsze dla Wielkopolski?

linii kolejowej Poznań – Piła. Takich sukcesów jest oczywiście
więcej. Zaliczyć do nich można czterokrotne (w stosunku do
pierwotnego stanowiska KE) zwiększenie wsparcia dla straży
pożarnych czy możliwość budowy centrów napraw taboru dla
potrzeb kolei Wielkopolskich.
A porażki? Nie było ich?

Bardzo mi zależało, by negocjacje zakończyć jak najszybciej. Niestety z przyczyn od nas niezależnych trwały one znacznie dłużej niż pierwotnie sądziłem. Ostatecznie WRPO 2014+
zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską 17 grudnia
2014 r. I tak jednak uważam, że finał tych kluczowych rozmów,
który nastąpił późną jesienią, okazał się sukcesem. Nasz program regionalny znalazł się wśród tych nielicznych w Europie,
które zostały przyjęte przed końcem 2014 roku. Najistotniejsze
jest jednak to, że nie odbyło się to kosztem ustępstw z naszej
strony. Wręcz odwrotnie, udało nam się wynegocjować niezmiernie ważne i korzystne dla regionu zapisy programu.
Co się zatem udało?
Niewątpliwym sukcesem było to, że udało nam się uniknąć
kwotowego ograniczenia wsparcia terenów inwestycyjnych.
Naszym celem strategicznym jest wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych, jakie istnieją w regionie. Dlatego bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy zgodę na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji. Część unijnego wsparcia będzie adresowana
do określonych obszarów, bądź te obszary otrzymają preferencje w ramach poszczególnych konkursów. Jedną z form
wsparcia w ramach OSI będą „koperty finansowe” dla ośrodków subregionalnych, czyli Konina, Gniezna, Piły i Leszna wraz
z ich „przedmieściami”, powiązanymi z nimi funkcjonalnie.
Czy wśród wspomnianych korzyści jest zgoda na finansowanie także konkretnych inwestycji w regionie?
Gdy mówię o konkretnych przedsięwzięciach to mam na
myśli np. Szpital Matki i Dziecka w Poznaniu, na którego budowę dostaliśmy z Brukseli zielone światło oraz modernizację
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Największym problemem jest znaczące ograniczenie możliwości dofinansowania dróg lokalnych. To bardzo niekorzystne
rozwiązanie, bo samorządów zazwyczaj nie stać na prowadzenie tak kosztownych inwestycji za własne pieniądze. Niestety
w tej sprawie mieliśmy związane ręce. Takie ustalenia zostały
bowiem zawarte w Umowie Partnerstwa, która nadała ramy
wszystkim programom operacyjnym.
Czy zaakceptowany WRPO 2014+ jest inaczej „skrojony” niż poprzedni? Co znalazło się na pierwszym planie?
Różnic między poprzednim a obecnym programem regionalnym jest wiele. Najważniejszą zmianą jest włączenie do
WRPO 2014+ sfery społecznej, czyli głównie tzw. miękkich
projektów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem WRPO 2014+ jest „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. Uwzględnione w programie priorytety dotyczą poprawy infrastruktury, szczególnie
transportowej (m.in. drogi, koleje, zbiorowy transport miejski).
Jedne z najistotniejszych są działania w zakresie badań,
rozwoju technologicznego i innowacji oraz przedsiębiorczości.
Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju szeroko pojmowane-

„Wsparcie przedsiębiorców
w zakresie B+R (badania
i rozwój) będzie odbywać
się wyłącznie w ramach
inteligentnych specjalizacji”

FOT. KOMITET REGIONÓW

Rozmowa

Czy wiemy już, jakie będą wielkopolskie specjalizacje?
Ostatecznie w Wielkopolsce wyłoniono sześć obszarów,
w których będziemy się specjalizować. Są to: biosurowce
i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości,
przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój
oparty na ICT (teleinformatyce) oraz nowoczesne technologie
medyczne.
Ważnym dokumentem, który był negocjowany w ostatnich miesiącach, jest Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego. Jakie jest jego znaczenie?

Marszałek Marek Woźniak
podczas posiedzenia Komisji
Coter Komitetu Regionów

go społeczeństwa informacyjnego. Do priorytetów należą
ponadto działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia oraz
aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy czy
poprawy edukacji. Spory nacisk położyliśmy także na poprawę
stanu środowiska. Istotne będą również działania wpływające
na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych występujących
w Wielkopolsce.
Na jakie cele zostanie przeznaczonych najwięcej pieniędzy?
W tym przypadku nie mieliśmy problemu z decyzją. Najważniejszy jest bowiem zastrzyk finansowy dla gospodarki, stąd
decyzja, że największa część alokacji przypadła na wsparcie
przedsiębiorców.
Unijnych pieniędzy nie będzie mógł jednak otrzymać
każdy przedsiębiorca, który złoży ciekawy wniosek. Kluczem do takiego wsparcia są teraz „inteligentne specjalizacje”.
Bruksela wprowadziła nowe wymagania. Rzeczywiście, pieniądze mają trafiać do biznesu, ale nie na zasadzie każdemu
po trochę, tylko zgodnie z regionalnymi strategiami inteligentnych specjalizacji. Co to jest? To zdiagnozowane branże
gospodarki, w których Wielkopolska jest mocna. Chodzi o to,
by je właśnie wspierać. Istotne jest tu takie powiązanie nauki
i biznesu, by projekty powstające w laboratoriach mogły trafić
do produkcji. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie B+R
(badania i rozwój) będzie odbywać się wyłącznie w ramach
inteligentnych specjalizacji.

Kontrakt Terytorialny to umowa, którą Zarząd Województwa
Wielkopolskiego zawarł z Radą Ministrów. Jest on narzędziem,
które pozwoli na lepszą koordynację działań szczebli rządowego i samorządowego oraz na dopasowanie finansowania
inwestycji do specyficznych potrzeb i mocnych stron naszego regionu. Szacuje się, że łączne zaangażowanie środków
publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu
polityki rozwoju w latach 2014-2023 w ramach obecnej edycji
Kontraktu dla Wielkopolski może wynieść ok. 29,6 mld zł.
W umowie, którą podpisaliśmy w listopadzie ubiegłego roku,
określiliśmy wspólnie z rządem cele i przedsięwzięcia priorytetowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju i naszego
województwa.
Mógłby Pan podać przykład takich przedsięwzięć?
Inwestycji jest sporo. Wskażę te, które mają istotne znaczenie komunikacyjne dla regionu. Są to między innymi: dokończenie budowy drogi ekspresowej S5, prace studialne dla budowy S11 na odcinku Kórnik – Ostrów. W dokumencie wpisane
są również przedsięwzięcia na wielkopolskich odcinkach linii
kolejowych czy utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej
obszar aglomeracji poznańskiej.
Wielkopolska czeka na unijne pieniądze z niecierpliwością. Co wstrzymuje rozpisanie pierwszych naborów?
Do uruchomienia programu potrzebne jest spełnienie trzech
warunków: poddanie się procesowi desygnacji, zawarcie
aneksu do Kontraktu Terytorialnego oraz zatwierdzenie kryteriów
wyboru projektów. Proces związany ze spełnieniem pierwszego
z nich rozpoczęliśmy w pierwszych dniach kwietnia. Czekamy
na zatwierdzenie przygotowanych przez nas: opisu funkcji
i procedur, struktury organizacyjnej oraz zasad zarządzania
programem. Aneks do Kontraktu określi natomiast wysokość,
sposób i warunki finansowania WRPO 2014+. Nie zostało to
ujęte w podpisanej wcześniej umowie, ponieważ nie były wówczas zakończone negocjacje z KE dotyczące kształtu programów operacyjnych. Aneks właściwie warunkuje rozpoczęcie
finansowania realizacji przedsięwzięć w ramach WRPO 2014+.
Dlatego istotne jest, aby jego podpisanie nastąpiło jak najszybciej. 20 kwietnia natomiast Komitet Monitorujący WRPO 2014+
zatwierdził kryteria wyboru projektów do pierwszych konkursów.
Sądzę jednak, że pierwsze nabory uda nam się ogłosić jeszcze
w tym półroczu.
\ Rozmawiała Małgorzata Linettej
nasz region 1 | 2015
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Aktualności

Dwa w jednym,

czyli pieniądze na projekty
z dwóch źródeł
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO
2014+) jest na finiszu przygotowań do ogłoszenia konkursów. 17 grudnia
ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła ostateczny kształt programu. Ta decyzja otworzyła drogę do przygotowania ram formalnych pozwalających ewentualnym beneficjentom na składanie projektów i ubieganie się
o dofinansowanie Unii Europejskiej.

Głównym dokumentem, który stanowi swoisty kręgosłup WRPO
2014+, jest szczegółowy opis jego osi priorytetowych. Dokument wskazuje priorytety, tzn. precyzuje, które dziedziny czy sfery życia gospodarczego i społecznego mogą liczyć na wsparcie, kto może być beneficjentem, jakie są maksymalne poziomy
dofinansowania i ewentualne ograniczenia.
Wśród priorytetów WRPO 2014+ jest m.in. poprawa infrastruktury drogowej i kolejowej, działania w obszarze badań, rozwoju technologicznego i innowacji, a także przedsiębiorczości,
co z kolei częściowo wiąże się ze wzrostem zatrudnienia oraz
aktywizacją bezrobotnych i osób zagrożonych utratą pracy.
Do priorytetów należy również poprawa edukacji oraz sytuacji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ważnym elementem przygotowań do uruchomienia finansowania projektów jest ustalenie kryteriów ogólnych i szczegółowych
dla każdego z priorytetów. Chodzi np. o wskazanie zasad wypełniania i składania wniosków konkursowych, ograniczenie terytorialne projektów do województwa wielkopolskiego czy sprecyzowanie ewentualnej minimalnej kwoty wkładu własnego.
– Kryteria naboru w wersji zredagowanej po konsultacjach społecznych zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu 20 kwietnia tego roku – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
– Daje to możliwość, by pod koniec drugiego kwartału spodziewać się ogłoszenia pierwszych konkursów.

Wielkopolska na realizację
WRPO 2014+ otrzymała ponad
2,4 mld euro, z czego ponad
1,7 mld euro na zadania
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
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Na początku pod obrady Komitetu zostały poddane m.in. kryteria dotyczące projektów społecznych czy edukacyjnych, ale też
inwestycji drogowych, wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw
wielkopolskich związanych z gospodarką niskoemisyjną, a także zachowaniem, promowaniem i rozwojem dziedzictwa kulturowego.

Co nowego
Istotną zmianą wobec WRPO 2007-2013 jest finansowanie projektów z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas
oba fundusze były wydatkowane w ramach różnych programów

FOT. DEPOSITPHOTOS.COM/DRUKARNIA CHROMA

Priorytety

Edukacja przedszkolna to jeden z obszarów wsparcia
w ramach WRPO 2014+ finansowany ze środków EFS

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Aktualności

W ramach WRPO 2014+ ma być zbudowany trzeci tor między stacjami Poznań Główny i Poznań Wschód. Stacja Poznań Garbary znajduje
się pomiędzy nimi. Zatrzymują się tam pociągi Kolei Wielkopolskich, które za pieniądze unijne kupiły nowoczesne zespoły trakcyjne Elf

operacyjnych i z każdego z nich mogły być wspierane jedynie
oddzielne projekty. Z pierwszego zadania z szeroko pojętej infrastruktury, z drugiego – projekty dotyczące np. budowy kapitału ludzkiego. Połączenie obu źródeł finansowania powoduje
wzmocnienie efektów projektów łączących ze sobą zarówno
elementy społeczne, jak i inwestycyjne. Przykładem może być
budowa przedszkola sfinansowana z EFRR, w którym znajdą
się nowe miejsca dla dzieci korzystających z atrakcyjnych zajęć
sfinansowanych z kolei z EFS. Projekty mogą być oddzielne, ale
ich charakter będzie wzajemnie komplementarny.
Warto dodać, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w zakresie wspierania infrastruktury dla kapitału
ludzkiego zaplanowano działania z góry zakładające, by za pieniędzmi, które zainwestowane zostaną „w człowieka”, poszły
wydatki na niezbędną infrastrukturę w postaci zakupu sprzętu,
inwestycji w modernizację lub tworzenie odpowiednich do tego
warunków lokalowych. Takie sytuacje występują bardzo często
np. w obszarze edukacji czy ochrony zdrowia.
– Obecnie trwają prace nad doprecyzowaniem mechanizmu,

który wskaże sposób, w jaki wspomniane współdziałanie będzie
możliwe do osiągnięcia – informuje Hubert Zobel, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. – W momencie ogłaszania konkursów wszystkie szczegóły będą znane.
Kolejną istotną zmianą, w porównaniu z mijającą już perspektywą,
jest przejęcie wdrażania projektów związanych ze środowiskiem
i pozyskiwaniem energii przez IZ WRPO 2014+.
– Mam na myśli między innymi projekty z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych czy wreszcie wspierania strategii
niskoemisyjnych – mówi dyrektor Zobel. – Dotychczas wdrażał
je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W perspektywie 2014+ nie będziemy posiłkować się pracą
zewnętrznej jednostki, co w mojej ocenie przyczyni się do jeszcze
wyższej efektywności w racjonalnym wydatkowaniu środków europejskich.
\ Małgorzata Linettej

Obszary, w ramach których najwcześniej
zostaną ogłoszone nabory wniosków (w ramach EFS)
1. Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych
Projekt pozakonkursowy skierowany do powiatowych urzędów pracy. Wsparciem będą
objęte osoby bezrobotne długotrwale, osoby
z niepełnosprawnościami, starsze, o niskich
kwalifikacjach i kobiety. Będą to m.in. praktyki, staże, pośrednictwo pracy. Docelowo
obejmie 60 tys. osób.
2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie
Działanie w obszarze integracji społecznej
dotyczy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Koordynacja zadań między innymi w obszarze związanym z pomocą przy

podejmowaniu działalności gospodarczej
przez osoby z tych obszarów, np. w zakresie
tworzenia spółdzielni społecznych. Projekt
pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu.
3. Konkurs na przedszkola
Zapewnienie nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Docelowo ma powstać dodatkowo
12,5 tys. miejsc.
4. Uczenie się przez całe życie
Kursy i szkolenia komputerowe, nauka
języków obcych. Obejmą docelowo 16,5 tys.
osób, głównie o niskich kwalifikacjach
i po pięćdziesiątym roku życia.

5. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK)
Projekt pozakonkursowy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego skierowany
do uczniów szkół kształcenia ogólnego.
Polega na wyposażeniu placówek w sprzęt
informatyczny wraz ze szkoleniami dla
nauczycieli i zajęciami dla uczniów.
6. Kształcenie zawodowe
Projekt pozakonkursowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Organizowanie
praktyk i staży zawodowych dla uczniów
szkół zawodowych, doposażenie szkół i placówek oświatowych, doradztwo zawodowe,
podnoszenie kompetencji nauczycieli.
nasz region 1 | 2015
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ZIT: kompeksowe wsparcie
W nowej perspektywie finansowej premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Zacieśnianiu samorządowych więzi służyć będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Jest to nowe
narzędzie, pozwalające kierować europejskie pieniądze w stronę
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W Wielkopolsce powstały dwa ZIT-y, które obejmować będą Metropolię Poznań oraz
Aglomerację Kalisko-Ostrowską. Porozumienia w sprawie realizacji
strategii ZIT podpisane zostały 16 marca.

W partnerstwie siła

Czym jest ZIT?
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mają
dążyć do maksymalnego wykorzystania
atutów poszczególnych samorządów i rozwiązywania zdiagnozowanych problemów.
W praktyce oznacza to, że gminy wspólnie
prowadzić będą powiązane ze sobą tema-

tycznie projekty. Dzięki takiemu podejściu
realizacja przedsięwzięć pozwoli na kompleksową interwencję na obszarze wielu
jednostek samorządowych.
Samorządy, aby móc starać się o pieniądze dostępne w ramach ZIT, zobowiązane
były do partnerstwa (w zależności od stopnia delegacji zadań np. związek międzygminny, porozumienie, stowarzyszenie),
a następnie opracowania wspólnej strategii, będącej najważniejszym dokumentem
warunkującym zdobycie unijnych dotacji.
W strategii powinny być nakreślone cele,
kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz
zakres planowanych inwestycji przeznaczonych do realizacji, wynikających z analizy barier i potencjałów rozwojowych danego obszaru. Wszystkie te wymogi dążą
do tego, by gminy chętniej realizowały partFOT. ARCHIWUM UM WW

Dotychczasowe doświadczenia wskazują,
że realizowanie przedsięwzięć w partnerstwie przynosi wiele korzyści. Pozwala łączyć siły, wiedzę i umiejętności oraz przede wszystkim interesy – w tym przypadku
głównie interesy społeczne. Choć od idei
do zawiązania partnerstwa prowadzi czasem długa i kręta droga, warto podjąć
wyzwanie, bo wypracowanie wspólnych
celów przynosi imponujące rezultaty. Unijne przepisy, powołujące do istnienia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, niejako
zmobilizowały samorządy do współpracy
ponad podziałami. Podpisane zostały porozumienia w sprawie realizacji strategii
ZIT. Pierwszą umowę zawarto pomiędzy
Zarządem Województwa Wielkopolskiego

a przedstawicielami Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Instytucja Pośrednicząca dla
realizacji strategii ZIT w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania). Drugie porozumienie podpisano ze Stowarzyszeniem
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO),
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
dla realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji strategii ZIT dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
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Sygnatariuszami porozumienia dotyczącego powstania ZIT dla Metropolii Poznań byli (od lewej): Jacek
Jaśkowiak – prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego oraz Jan Grabkowski - wiceprezes
Stowarzyszenia Metropolia Poznań
nerskie projekty, a zdobyte doświadczenia
wykorzystały po 2020 roku, gdy pieniędzy
z Funduszy Europejskich nie będzie już tak
wiele.

W praktyce
W Wielkopolsce trwają prace nad ostatecznym kształtem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wiadomo już jednak, że pozyskane w ramach
ZIT środki przeznaczone zostaną m.in.
na rozbudowywanie transportu publicznego, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, działania rewitalizacyjne i edukacyjne, a także na wspieranie
kształcenia zawodowego i ustawicznego
oraz świadczenie kompleksowych usług
społecznych. Na realizację ZIT-ów w województwie wielkopolskim przeznaczonych zostanie ponad 265 mln euro,
co stanowi ponad blisko 11% całkowitej
alokacji WRPO 2014+. Blisko 200 mln
euro otrzyma Metropolia Poznań, a ponad 65 mln euro Aglomeracja KaliskoOstrowska. Poszczególne przedsięwzięcia finansowane będą z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument będzie wdrażany w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
\ Łukasz Karkoszka

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska obejmuje: miasto Kalisz
i miasto Ostrów Wielkopolski; cztery gminy miejsko-wiejskie: Nowe
Skalmierzyce, Odolanów, Raszków i Stawiszyn, piętnaście gmin
wiejskich: Blizanów, Brzeziny, Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie,
Opatówek, gw. Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice,
Żelazków, Koźminek, Lisków, Mycielin, Sośnie, Szczytniki,
Gołuchów; trzy powiaty: kaliski, ostrowski i pleszewski.
ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania tworzą:
miasto Poznań, powiat poznański, miasta i gminy: Buk, Czerwonak,
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń,
Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo,
Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem,
Tarnowo Podgórne.
Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich – szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR
i szacunkowa alokacja EFS

Fundusz

Szacunkowa kwota wsparcia EFRR
dla zintegrowanych przedsięwzięć z zakresu
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
oraz szacunkowa alokacja EFS

Udział całkowitej
alokacji funduszu
w Programie

Łącznie EFRR

235 700 000 euro

13,38%

Łącznie EFS

30 000 000 euro

4,35%

Razem EFRR + EFS

265 700 000 euro

10,84%

nasz region 1 | 2015
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Już działa
Komitet Monitorujący!
Sprawne wydatkowanie środków z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014+ to przedsięwzięcie wymagające
współpracy wielu instytucji i organizacji. Aby proces ten przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, Zarząd Województwa Wielkopolskiego
12 marca powołał Komitet Monitorujący WRPO 2014+.

FOT. ARCHIWUM UM WW

W jego skład weszli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, a więc
reprezentacji zarządu województwa, delegaci poszczególnych ministerstw, przedstawiciele strony samorządowej oraz partnerów
społecznych i gospodarczych (m.in. organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego), a także obserwatorzy. Pracom
czterdziestoosobowego Komitetu przewodniczyć będzie Marek
Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
– Komitet to niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. Będzie zajmował się przeglądem wdrażania i postępów
WRPO 2014+. W jego gestii jest konsultowanie i akceptowanie
zmian programu operacyjnego proponowanych przez Instytucję
Zarządzającą oraz przedstawianie uwag dotyczących wdrażania
i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania
obciążenia administracyjnego dla beneficjentów – wyjaśnia Marek
Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Komitetu Monitorującego WRPO 2014+.
Pierwsze posiedzenie członków Komitetu Monitorującego WRPO
2014+ odbyło się 20 kwietnia. W trakcie spotkania omówione i za-

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego WRPO 2014+
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twierdzone zostały kryteria oceny projektów do wybranych działań
i poddziałań WRPO 2014+, choć możliwe są jeszcze prace, mające na celu skorygowanie niektórych założeń. Niemniej przyjęcie
zasad oceny projektów to istotny sygnał dla beneficjentów, którzy
z niecierpliwością czekają na pierwsze nabory projektów.
– Prawdopodobnie pierwszy nabór wniosków zostanie ogłoszony
w maju lub czerwcu i będzie dotyczyć wsparcia dla przedszkoli.
Kolejne spodziewane są kilka tygodni później.
Mają one dotyczyć: kultury, informatyzacji jednostek publicznych
(konkretnie geodezji), gospodarki niskoemisyjnej (zakup taboru dla komunikacji publicznej), termomodernizacji oraz wsparcia
przedsiębiorczości. W trzecim kwartale planowanych jest również
kilka kolejnych naborów w ramach działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie) – mówi
Marek Woźniak.
Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się
16 czerwca.
\ Łukasz Karkoszka

FOT. ARCHIWUM BENEFICJENTA
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Dobre praktyki

Projekt „Czas zawodowców”

Projekt „Ul dla pszczół”

Profesje zawodowców
i miód sukcesu
Aż dwa projekty z naszego regionu zdobyły główne nagrody
w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Dobre praktyki Europejski Fundusz Społeczny 2014”, organizowanego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014” mogą się pochwalić Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR – MARKOT oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu.

Nadszedł czas zmian, konkretnie „Czas zawodowców” albo szerzej – cała epoka. A to wszystko dzięki ludziom, którzy szukali
i znaleźli rozwiązanie problemu całymi latami nierozwiązanego
– rozmijających się oczekiwań pracodawców wobec niewystarczających umiejętności absolwentów szkół zawodowych. Do tej
pory szkolnictwo zawodowe nie zaspokajało potrzeb rynku pracy – kształciło fachowców, których on nie potrzebuje.

tować fachowców, naprawdę potrzebnych firmom: m.in. logistyków mechatroników, specjalistów organizacji reklamy, ekonomistów, informatyków i handlowców.
– Wszystkie nasze działania idą obecnie w kierunku współpracy
szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym, a w szczególności w praktycznej nauce zawodu. Projekt „Czas zawodowców” to moim zdaniem strzał w dziesiątkę – podkreśla Marzena
Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Czas docenić „zawodówki”
Pomysł był prosty, ale w swej prostocie genialny – należy doprowadzić do spotkania, rozmów, a potem wspólnej pracy obu
stron! Powstał projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie
kształcenie zawodowe”. To pomysł zmiany uczenia i myślenia
o kształceniu zawodowym, który sprowadza się do założenia,
iż czas już najwyższy wzmocnić teorię praktyką i doświadczeniem, zdobywanym w realnej rzeczywistości zakładów pracy
i laboratoriów, a nie tylko w salach lekcyjnych. Trzeba przygo-

Praktyki zawodowe
u pracodawcy pozwalają
uczniowi nie tylko zdobyć
praktyczne umiejętności,
ale też spotkać się z realiami
środowiska pracy i poznać
organizację przedsiębiorstwa
nasz region 1 | 2015
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Dobre praktyki

W ramach projektu „Czas zawodowców” uczniowie odbywali praktyki m.in. w laboratoriach Politechniki Poznańskiej

– To działanie wpisujące się w priorytety nowoczesnego kształcenia zawodowego. Szkoły kształcące zawodowo zmieniają się
na naszych oczach.
Marzena Wodzińska zwraca uwagę, że dzięki wsparciu unijnemu
oraz zaangażowaniu samorządów w szkołach pojawiają się nowoczesne urządzenia i maszyny, prowadzone są profesjonalne
szkolenia dla nauczycieli, a sami uczniowie kierowani są na praktyki do najlepszych wielkopolskich przedsiębiorstw. Rośnie
też nowe pokolenie ludzi sukcesu, fachowców, którzy wiedzą,
co chcą robić w życiu. Popatrzmy na liczby, które mówią same
za siebie (dane dotychczasowe, ponieważ realizacja projektu potrwa do września 2015 r.):
• 1750 uczniów zostało objętych kształceniem modułowym,
• 800 przedsiębiorstw uczestniczy w „Systemie zawodowcy”,
• 2980 uczniów szkoli się u pracodawców,
• niemal 5000 odbywa praktyki w 12 laboratoriach.
Łącznie projektem zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób.

„Czas zawodowców –
wielkopolskie kształcenie
zawodowe” to projekt
systemowy, którego
liderem w projekcie jest
Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, a partnerem
– Politechnika Poznańska
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To robi wrażenie. Tym bardziej, że sami zainteresowani, czyli
szkoły zawodowe, także widzą potrzebę zmian i doceniają otwarcie firm dla uczniów i rangę samego projektu.
– „Czas zawodowców” to fantastyczne przedsięwzięcie – gdyby
takie nie było, nie przystąpiłabym do niego z moimi uczniami
– zapewnia Maria Chrośniak, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu. – Uczniowie odbywali tygodniowe praktyki w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej i zawsze wracali
stamtąd bardzo zadowoleni. Jestem przekonana, że sam projekt
nareszcie skierował światło reflektora oświaty na szkolnictwo
zawodowe – ktoś dostrzegł i docenił jego rangę nie tylko w systemie oświaty, ale także na regionalnym rynku pracy i szerzej
– narodowej gospodarki.
Maria Chrośniak dostrzegła też pewne luki w projekcie, których
zniwelowanie mogłoby usprawnić przyszły rozwój szkolnictwa
zawodowego.
– Wielka szkoda, że uczniowie niektórych szkół po praktykach
w laboratorium, gdzie pracowali na doskonałym oprogramowaniu i oprzyrządowaniu, wracają do nieco uboższej rzeczywistości, w której takiego sprzętu nie ma – zauważa. – Uważam też,
że istnieje wciąż zbyt słaba komunikacja między pracodawcami
a szkołami – warto silniej nagłaśniać nie tylko sam projekt, ale
i rozwiązania systemowe, które proponuje.

Pilski ul tętni życiem
To był świetny pomysł – „Ul dla pszczół” przygotowany przez
Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT zaroił się
i tętnił życiem bite dwa lata. A na koniec wszyscy spijali miód sukcesu. Bo ulem był sam ośrodek, a pszczołami jego podopieczni, którzy zapomnieli, że noszą piętno osób wykluczonych. Nie

FOT. MICHAŁ NICPOŃ

Dobre praktyki

Spółdzielcy nim ruszyli z działalnością cateringową przeszli kurs małej gastronomii

dziwi więc, że „Ul dla pszczół” zyskał przychylność i uznanie,
co zaowocowało nagrodą.
Do projektu zgłosiło się 108 osób, podopiecznych pilskiego
Centrum, spośród nich aż 84 (w różnym wieku od 19 do 57 lat) –
21 kobiet i 63 mężczyzn – zaliczyło całą ścieżkę aktywizacyjną.
– Prawdziwym hitem okazały się zajęcia z małej gastronomii, w której wzięło udział najwięcej osób – relacjonuje Lech
Gąsiorowski, dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR – MARKOT oraz koordynator projektu. – Specjalnie
na potrzeby tych praktyk w ośrodku została utworzona kuchnia spełniająca wszelkie wymagania sanitarne i sprzętowe,
a uczestnicy kursu przeszli stosowne badania epidemiologiczno-sanitarne.
A sam kurs nie oznaczał tylko gotowania – podopieczni ośrodka przeszli kolejne etapy przygotowania i podawania posiłków:
od teorii do praktyki.

Łamanie stereotypu
Aktywność gastronomiczno-kulinarna przyniosła pomoc nie tylko im samym, ale także innym mieszkańcom Piły. Była również
świetną promocją podopiecznych ośrodka. W okresie przedświątecznym częstowali pilan własnym żurkiem, a na pięćsetlecie miasta przez dwie godziny rozdali pasażerom autobusów miejskich
500 kanapek.
– To wyjście do ludzi, a w sensie psychologicznym – z zamknięcia,
z wykluczenia – zmieniało ich samych, myślenie o sobie, o własnej wartości i przydatności – ocenia dyrektor Lech Gąsiorowski.
– Zresztą ta prezentacja siebie i swej pracy działała dwukierunkowo, ponieważ mocno i zdecydowanie przełamuje u ludzi z zewnątrz
stereotyp osób bezdomnych – jako tych bezwolnych, zdemoralizowanych i żerujących na wrażliwości innych.
Efekt był imponujący – aż 20 osób, biorących udział w projekcie,
otrzymało zatrudnienie na umowę o pracę, o wiele więcej – na umowę zlecenie.
W ramach projektu powstała też Spółdzielnia Socjalna „Per-

fekcja”, którą założyło siedmioro podopiecznych „Monaru” –
uczestników przedsięwzięcia. Spółdzielcy ruszyli z działalnością w połowie 2014 r. Świadczą usługi cateringowe. Zamówić
u nich można nie tylko domowe obiady, ale również ciasta.
Smaczne posiłki cieszą się zainteresowaniem mieszkańców
Piły, tym bardziej że są one nie tylko smaczne, ale i tanie. Spółdzielcy mogą pochwalić się również prestiżową nominacją
do nagrody Prezydenta Miasta Piły „Syriusz 2015” w kategorii
„Firma/Przedsięwzięcie/Inwestycja roku”. Oczywiście nie byłoby to wszystko możliwe bez fachowej pomocy całej kadry zatrudnionej na rzecz projektu, doradcy zawodowego, prawnika
i psychoterapeuty. To także dzięki ich pracy uczestnicy przedsięwzięcia tak doskonale sprawdzili się w działaniach grupy teatralnej, która ze swym przedstawieniem wyszła do publiczności poza ramy ośrodka.
– To, co działo się z podopiecznymi podczas realizacji projektu
„Ul dla pszczół”, przeszło nawet nasze oczekiwania – podsumowuje Lech Gąsiorowski. – Przełamanie siebie, uzewnętrznienie
emocji, wyjście z kokonu negatywnego myślenia o własnych
możliwościach jest dla nas najbardziej wartościową nagrodą
za dwuletnią pracę. 
\ Anna Mol
Projekt: „Czas zawodowców – wielkopolskie
kształcenie zawodowe”
Realizator: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Działanie 9.2 PO KL
Okres realizacji: 1.07.2012-30.09.2015
Wartość projektu: ok. 45 mln zł
Projekt: „Ul dla pszczół”
Realizator: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR – MARKOT w Pile
Poddziałanie 7.2.1 PO KL
Okres realizacji: 2.01.2012-28.01.2014
Wartość projektu: ok. 908 tys. zł
nasz region 1 | 2015

13

Fundusze dla przedsiębiorców

Reflektor
oświetla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy mogą liczyć na szerokie wsparcie z pieniędzy unijnych. W przypadku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dofinansowanie trafiać
będzie z zasady do małych i średnich przedsiębiorstw. Są branże,
które mogą liczyć na preferencje. Taki przywilej mają te, w których
rozwoju Wielkopolska będzie się specjalizować.

W skali całego kraju wsparcie dla firm pochodzić będzie z kilku głównych źródeł m.in. Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój (PO IR), a także programów regionalnych (w Wielkopolsce WRPO). Komisja Europejska w rozporządzeniach unijnych
wskazała obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Dwa skierowane są bezpośrednio do firm. Dotyczą
inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności. Nie inaczej jest w naszym regionie.

szenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Pieniądze popłyną
na usługi inkubacyjne świadczone przez instytucje otoczenia
biznesu i poprawę dostępu przedsiębiorstw do finansowania,
na wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz wdrażanie
innowacji technologicznych, produktowych i procesowych poprzez realizację projektów inwestycyjnych.

Gdzie popłyną pieniądze

Przedsiębiorcom nadal wyraźnie brakuje pieniędzy na inwestycje, pozwalające wypłynąć na szerokie wody, także międzynarodowe, gdzie bez kompleksów można konkurować i zdobywać
klientów. W nowej perspektywie będą mogli je otrzymać na:
rozszerzanie działalności, inwestycje pozwalające wprowadzać
na rynki nowe produkty czy usługi, wszystko, co umożliwi zrealizowanie planów – począwszy od robót budowlanych czy remontów, przez kupno niezbędnych sprzętów, maszyn i usług,
skończywszy na promocji.
Nie mniejsze znaczenie dla mającej rosnąć innowacyjności gospodarki ma rozwój technologiczny, głównie technologii informacyjno-komunikacyjnych, samych innowacji. Zaplanowano
więc dofinansowanie m.in. informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, kontaktami z klientem albo tak kwitnący e-handel.

Wielkopolska kładzie silny nacisk na zdobycie i wpompowanie
pieniędzy w szeroko pojmowaną innowacyjność gospodarki,
a także na jej promowanie wśród przedsiębiorców.
– W nowej perspektywie stawiamy głównie na wsparcie przedsiębiorczości połączonej z nauką – wyjaśnia intencje WRPO
2014+ Mieczysław Borówka, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. – Przedsiębiorcy wnioskujący o dofinansowanie będą mogli otrzymać pomoc zwłaszcza
na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, projekty
badawczo-rozwojowe, realizowane samodzielnie bądź przy
współpracy z sektorem nauki, m.in. w formie konsorcjów przemysłowo-naukowych.
Program zakłada finansowanie całego procesu powstawania
innowacji – od pomysłu do wdrożenia na rynek. Na spory zastrzyk finansowy mogą liczyć także inwestycje w infrastrukturę
naukowo-badawczą (m.in. tworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów, a także centrów badawczorozwojowych). Będą one skierowane wyłącznie na obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji, wyrastających z potrzeb
i potencjału Wielkopolski.
– Są to biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów,
wnętrza przyszłości, przemysł jutra, nowoczesne technologie
medyczne, wyspecjalizowane procesy logistyczne czy rozwój
oparty na ICT – wylicza Mieczysław Borówka.
Preferencje takie jak dla obszarów inteligentnych specjalizacji,
stosowane będą także wobec działań wspierających podno-
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Inwestycje, głupcze

W polskim sektorze
mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw dominują
mikroprzedsiębiorstwa.

Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego
w Polsce przedsiębiorstwa
generują blisko trzy
czwarte polskiego produktu
krajowego brutto.

FOT. ARCHIWUM BENEFICJENTA

Fundusze dla przedsiębiorców

Aby było łatwiej
Jak poruszać się w gąszczu tych szans i możliwości? Pieniądze
unijne można będzie zdobyć składając wnioski o dofinansowanie przygotowanych projektów inwestycyjnych. Nowością będzie
przygotowywanie wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego. To powinno być ułatwieniem dla przedsiębiorców. Beneficjenci, bez konieczności „wyczekiwania” w kolejce, będą składać wnioski przez internet. Każdy będzie miał swoje
konto, za pośrednictwem którego wypełni wniosek i prześle go
do weryfikacji pracownikom poszczególnych departamentów.
Nadal jednak wnioski będzie trzeba oddawać także w formie papierowej (zdecydowana większość przedsiębiorców nie posługuje się bowiem podpisem elektronicznym).
Dzięki systemowi będzie większa kontrola nad składanymi
wnioskami o dofinansowanie, a także możliwości „statystycznej
obróbki” danych, czyli tworzenia zestawień dotyczących profilu
beneficjentów, baz danych, przekrojów itp. Cyfryzacja tej procedury jest zresztą wymogiem nałożonym przez Komisję Europejską.
Przedsiębiorcy będą mieć więcej czasu na przygotowanie projektów i wniosków o dofinansowanie, ponieważ informacja o konkursach będzie upubliczniana z wyprzedzeniem co najmniej
30 dni. Z pomocą przyjdzie program szkoleń dla beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów. Ułatwieniem w dostępie do informacji będzie też nowa strona internetowa WRPO 2014+ (www.
wrpo.wielkopolskie.pl), rozsyłane zainteresowanym newslettery
oraz e-biuletyny. Szczegółowych informacji udzielać będą konsultanci z sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich.

Im się udało, czyli fundusze w praktyce
Jak trampolina zadziałało dofinansowanie na EU Certo Office
z Sasinowa k. Mosiny. Firma Iwony Borek-Idźkowskiej otrzymała dofinansowanie z WRPO 2007-2013 na projekt: „Innowacyjne
mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE”.
– Korzyści z realizacji tego typu projektu, z możliwości dofinansowania inwestycji w sprzęt pomiarowy są niezaprzeczalne – zapewnia właścicielka firmy. – Gdybyśmy nie podpisali umowy,
na pewno decyzje o zakupie niektórych urządzeń pomiarowych
zapadłyby znacznie później.
Na czym polegała innowacyjność przedsięwzięcia? Zakładał on
utworzenie mobilnego laboratorium badawczego do prowadzenia badań bezpieczeństwa i ergonomii maszyn, ale – tu nowość
– w siedzibie producenta maszyn.

Dzięki unijnej dotacji Iwona Borek-Idźkowska mogła utworzyć
innowacyjne mobilne laboratorium badawcze

– Aktualnie realizacja zamierzeń stanowi potwierdzenie hipotez dotyczących zapotrzebowania na nasze usługi – cieszy się
szefowa firmy. – Wielu producentom zdecydowanie łatwiej jest
zlecać przeprowadzenie badań bezpieczeństwa maszyn firmie
zewnętrznej niż inwestować w sprzęt i załogę.
Myśląc o unijnym wsparciu warto pamiętać, że sam pomysł
na biznes, dobre chęci, a nawet przygotowanie projektu nie
oznaczają jeszcze wkroczenia w świetlaną przyszłość i kokosów spadających z nieba. Właścicielka firmy z Sasinowa dostrzega niezaprzeczalne plusy, ale też całkiem realne problemy, z jakimi przyszłemu beneficjentowi przyjdzie się zmierzyć.
I dzieli się swoimi doświadczeniami:
– Konieczność samodzielnego przejścia dokładnej procedury
wnioskowania nauczyła nas specyfiki dotyczącej wymagań stawianych przedsiębiorcom. A nie jest to proste – zauważa Iwona
Borek-Idźkowska. – Procedury powinny być bardziej uproszczone i spójne z wymaganiami stawianymi młodym przedsiębiorcom przez banki. Mimo utrudnień i skomplikowanych procedur z czystym sumieniem mogę zachęcić do podejmowania
prób pozyskania środków unijnych – przekonuje właścicielka
EU Certo Office.
Nie ulega wątpliwości, że nowa perspektywa finansowa daje
przedsiębiorcom wiele możliwości do wykorzystania. Najbliższe lata będą znacznym wsparciem zwłaszcza dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których w Polsce jest najwięcej.
Zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm
\ Anna Mol
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Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
ul . Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel. 61 626 61 92 i 61 626 61 93
mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Pełna lista sieci PIFE
(zakładka kontakt):

konkursy

dokumenty

Lista pozostałych
Punktów informacyjnych na:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

szkolenia

wydarzenia

