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Szanowni Państwo
W marcu br. w Wielkopolsce organizacją ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego WRPO 2007-2013 symbolicznie zakończono unijną perspektywę finansową 2007-2013.
W jej ramach na terenie naszego województwa realizowano Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013 (WRPO 2007-2013), będący najważniejszym instrumentem wdrażania polityki spójności w regionie. Miał
on szczególne znaczenie dla Wielkopolski, jej mieszkańców
i wszystkich funkcjonujących na jej obszarze podmiotów,
także dlatego, że był pierwszym programem – od momentu
akcesji do UE – samodzielnie przygotowanym i realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Wraz z zakończeniem realizacji WRPO 2007-2013 rozpoczął się czas refleksji nad trafnością przyjętych w nim
rozwiązań i dobranych instrumentów, ich efektywnością
i użytecznością, a także pytań o ich wpływ na sytuację
w regionie oraz o trwałość generowanych zmian. Znaczenie dokonania oceny wdrażania Programu ujawniło się
już w perspektywie finansowej 2007-2013 podczas prac
związanych z przygotowaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO
2014+), które wymagały uwzględnienia wstępnych wniosków z realizacji WRPO 2007-2013. Obecnie dysponujemy
już pełnym zbiorem informacji na temat skutków realizacji
Programu, którymi chętnie się z Państwem dzielimy, a który
będzie można wykorzystać w zbliżających się pracach nad
kolejnym RPO dla Wielkopolski, wdrażanym po 2020 roku.
Zachęcając do dyskusji przekazujemy w Państwa ręce
kolejny numer Biuletynu WROT, w którym zamieszczono
podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających największe znaczenie dla kształtowania polityki
regionalnej w województwie wielkopolskim w ostatnich
latach. Poszczególne części niniejszej publikacji nie są rozdziałami większego opracowania, lecz stanowią odrębne
artykuły, stąd ich treści się przenikają i częściowo powtarzają. Jest to jednak dobry wstęp do głębszej refleksji, tym
bardziej, iż niebawem zaczną się prace nad nową strategią
rozwoju naszego województwa oraz regionalnym programem operacyjnym dla perspektywy finansowej 2020+.
Kluczowe miejsce w periodyku zajmują zagadnienia
związane z WRPO 2007-2013. W dwóch pierwszych artykułach tej części przedstawiono uwarunkowania prawne prowadzenia polityki spójności w perspektywie unijnej 20072013 (mające wpływ na kształt opracowywanych w Polsce
programów operacyjnych), a także skalę jej finansowania
w Wielkopolsce, w tym kwotę wsparcia w ramach wdrażania WRPO 2007-2013. Przybliżono w nich również historię
prac nad przygotowaniem Programu, przebieg i zakres jego

negocjacji, a także najważniejsze informacje o strukturze,
finansowaniu, systemie zarządzania i wdrażania oraz rzeczywistym wydatkowaniu środków Programu na obszarze
województwa. Uzupełnienie tych treści stanowią informacje na temat wdrażania w Wielkopolsce komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki, którego zakres interwencji, obejmujący działania o charakterze „miękkim”, stanowił istotne
dopełnienie wspieranych w ramach WRPO 2007-2013 projektów „twardych”. Trzeci artykuł z tego zakresu koncentruje
się natomiast na rzeczowych efektach realizacji Programu,
które osiągnięto w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego regionu. Część dotyczącą perspektywy 2007-2013
kończą dwa artykuły przedstawiające wyniki wybranych badań ewaluacyjnych, wskazujące na korzystny wpływ udzielonej interwencji zarówno na ogólną sytuację makroekonomiczną regionu, jak i w konkretnych obszarach: transportu
zbiorowego, środowiska przyrodniczego i zatrudnienia.
Poza podsumowaniem wdrażania WRPO 2007-2013 w regionie, w Biuletynie znajdą Państwo także dwa artykuły odnoszące się do kluczowych programów operacyjnych realizowanych w Wielkopolsce w perspektywach unijnych 2004–2006
i 2014–2020. Pierwszy z nich, poprzedzający część dotyczącą
WRPO 2007-2013, koncentruje się na Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w przypadku którego samorząd wojewódzki zaangażowany był we wdrażanie
komponentu regionalnego. Drugi artykuł, zamykający niniejsze wydanie, odnosi się natomiast do sposobu kontynuacji
WRPO 2007-2013 w obecnej perspektywie finansowej w postaci WRPO 2014+. Artykuły przybliżają w syntetyczny sposób
strukturę obu instrumentów, kwestię ich realizacji finansowej
oraz osiągnięte rezultaty ich wdrażania.
Niebawem Departament Polityki Regionalnej UMWW
odda w Państwa ręce kolejne publikacje, bardziej szczegółowo analizujące zmiany zachodzące w Wielkopolsce
pod wpływem wdrażania funduszy unijnych, w tym raport
„Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy Wielkopolski”, kolejną edycję „Analizy sytuacji
społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego
w obszarach oddziaływania EFS”, a także materiał szczegółowo opisujący wyniki badania ewaluacyjnego ex-post
WRPO 2007-2013. Zachęcam do zapoznania ze wskazaną
literaturą, stanowiącą istotny wkład do dyskusji nad kształtem kolejnej perspektywy finansowej i jej oczekiwanym
wpływem na rozwój Wielkopolski.

Kierownik WROT
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Wykorzystanie środków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Wielkopolsce
Polityka spójności w Polsce
w latach 2004-2006
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Lata 2004-2006 były pierwszym okresem, w którym Polska
mogła w pełni korzystać ze wsparcia udzielanego w ramach unijnych polityk, w tym najważniejszej dla polityki
regionalnej – polityki spójności. Wszystkie polskie regiony
zakwalifikowały się w tej perspektywie unijnej do obszarów problemowych celu 1 (grupy obszarów o najniższym
poziomie rozwoju, stanowiących priorytet polityki spójności), czego konsekwencją była możliwość korzystania ze
środków przypisanych do wszystkich czterech funduszy
strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) i Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa (FIOR). Poza nimi Polska została także objęta
wsparciem udzielanym w ramach Funduszu Spójności,
ukierunkowanym na realizację dużych projektów (o całkowitej wartości powyżej 10 mln EUR) z obszaru ochrony
środowiska i transportu.
Wydatkowanie tych funduszy odbywało się w Polsce
w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR), na
podstawie którego sporządzano następnie bardziej szczegółowe dokumenty określające m.in. cele i kierunki interwencji publicznej oraz indykatywną kwotę środków niezbędnych do ich realizacji (w tym środków z budżetu UE).
W przypadku Funduszu Spójności była to Strategia wykorzystania Funduszu Spójności, natomiast dla funduszy strukturalnych Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz wynikające z niego (wdrażające jego zapisy) programy operacyjne
(PO) i ich dokumenty wykonawcze (tzw. Uzupełnienia).
W okresie programowania 2004-2006 wyodrębniono
w Polsce siedem PO, będących podstawą udzielanego
z funduszy strukturalnych wsparcia. Pięć z nich stanowiły
jednofunduszowe, obejmujące zasięgiem cały kraj i wspierające działania tylko w jednym obszarze tematycznym,
sektorowe programy operacyjne (SPO):
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) – mający na
celu stworzenie społeczeństwa opierającego się na
wiedzy poprzez zapewnienie warunków do poprawy
jakości kapitału ludzkiego w drodze kształcenia, szkolenia i pracy (m.in. dzięki integracji zawodowej, rozwojowi usług edukacyjnych, przeciwdziałaniu bezrobociu);
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
– dążący do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności
przedsiębiorstw, głównie poprzez bezpośrednie wspar-

•
•

cie finansowe, ale także przez zapewnienie właściwych
warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;
Transport (SPOT) – służący zwiększeniu spójności i dostępności transportowej obszaru Polski, głównie dzięki
rozwojowi: infrastruktury drogowej, transportu kolejowego i systemów intermodalnych, w tym infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów;
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL) –
dążący do poprawy konkurencyjności i rozwoju sektora
rolnego oraz wspierający przemysł przetwórczy i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, m.in. poprzez
inwestycje w gospodarstwach rolnych, szkolenia i doradztwo rolnicze, różnicowanie działalności rolniczej,
odnowę wsi i ochronę ich dziedzictwa kulturowego;
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY) – ukierunkowany na działania służące racjonalizacji gospodarki żywymi zasobami wód, wzrostowi efektywności
i konkurencyjności sektora rybackiego oraz jego dostosowaniu do potrzeb rynku, m.in. poprzez modernizację
floty rybackiej, ochronę zasobów wodnych oraz rozwój
przetwórstwa i rynku rybnego.
Poza nimi funkcjonował jednofunduszowy PO Pomoc
Techniczna (PO PT) – służący zapewnieniu sprawnego
systemu wdrażania zapisów PWW poprzez PO, oraz dwufunduszowy, obejmujący swym zakresem (w odróżnieniu
od pozostałych PO) kilka obszarów tematycznych, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) – wspierający działania na rzecz rozwoju regionów.
Wszystkie SPO i PO PT były w całości zarządzane na poziomie krajowym. W trochę innej formie funkcjonował natomiast ZPORR, którego Instytucją Zarządzającą było wprawdzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1, jednak jego
wdrażanie w znacznym stopniu odbywało się na poziomie
regionalnym – urzędy wojewódzkie pełniły bowiem funkcję
Instytucji Pośredniczącej, a urzędy marszałkowskie uczestniczyły w zarządzaniu komponentem regionalnym Programu.
Łączna kwota jaką przeznaczono z budżetu UE na realizację polityki spójności w Polsce w latach 2004-2006
wyniosła 12 809,7 mln EUR, z czego 8 275,8 mln EUR
(64,6%) stanowiły fundusze strukturalne finansujące programy krajowe (EFRR – 4 972,8 mln EUR; EFS – 1 908,5 mln
EUR; EFOiGR – 1 192,7 mln EUR; FIOR – 201,8 mln EUR),
a 4 178,6 mln EUR (32,6%) środki Funduszu Spójności.
Pozostałą część alokacji (355,3 mln EUR) stanowiły środki

•
•

•

W momencie przyjmowania ZPORR (I kwartał 2004 r.) – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
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przeznaczone na realizację Inicjatyw Wspólnotowych
INTERREG (221,4 mln EUR) i EQUAL (133,9 mln EUR).
Struktura alokacji funduszy strukturalnych na poszczególne PO odzwierciedlała przyjęte w NPR/PWW kierunki działań oraz stopień ich ważności dla zapewniania
konkurencyjności i spójności z innymi krajami i regionami Wspólnoty. Była też wyrazem preferowania przez UE
przedsięwzięć podejmowanych w ramach polityki intraregionalnej2. Konsekwencją takiego podejścia była wyraźna
dominacja ZPORR, na realizację którego przeznaczono aż
2 968,5 mln EUR, tj. 35,9% ogólnej alokacji funduszy strukturalnych (tab. 1). Względnie dużą część środków zaangażowano też we wdrażanie SPO RZL (1 470,0 mln EUR), SPO
WKP (1 251,1 mln EUR), SPO ROL (1 192,7 mln EUR) i SPOT
(1 163,4 mln EUR). Najmniej środków przeznaczono natomiast na realizację zadań przypisanych do PO PT (28,3 mln
EUR) i SPO RYBY (201,8 mln EUR).

strukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic
miejskich, terenów poprzemysłowych i powojskowych,
m.in. poprzez rozwój lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, zmianę funkcji obszarów, uzbrajanie
terenów oraz rozwój przedsiębiorczości;
IV.	 Pomoc techniczna – obejmujący wsparciem działania
służące wzmocnieniu systemu wdrażania ZPORR,
wsparciu procesów zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia jego realizacji (m.in. poprzez szkolenia dla pracowników, wyposażenie ich w niezbędny
sprzęt) oraz działania informacyjne i promocyjne.
Łączny budżet ZPORR kształtował się na poziomie
4 231,5 mln EUR, z czego 4 085,3 mln EUR (96,5%) stanowiły
środki publiczne, a pozostałą kwotę (146,2 mln EUR) środki
prywatne. Wkład publiczny tworzyły przede wszystkim fundusze strukturalne (w 72,7%, tj. 2 968,5 mln EUR) – głównie EFRR, oraz uzupełniające je krajowe środki publiczne
(1 116,8 mln EUR), pochodzące z budżetów państwa i JST.
Największą część funduszy UE (1 762,6 mln EUR, tj. 59,4%)
przeznaczono na realizację Priorytetu I, związanego z kosztochłonnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, a następnie
Priorytetu III (727,5 mln EUR, tj. 24,5%), obejmującego kompleksowe wsparcie obszarów cechujących się najgorszą
sytuacją społeczno-gospodarczą (tab. 2). Znacznie niższą
kwotę ukierunkowano natomiast na Priorytet II (438,5 mln
EUR), w ramach którego realizowano projekty mające na
celu rozwój zasobów ludzkich, oraz Priorytet IV – Pomoc
techniczną (39,9 mln EUR). Taka struktura ZPORR wynikała z większej kapitałochłonności projektów „twardych”, ale
stanowiła również wyraz utrzymującej się w kraju (i kontynuowanej z okresu przedakcesyjnego) preferencji przywiązywania większej wagi do realizacji projektów związanych
z rozwojem infrastruktury niż do działań „miękkich”, które
przyczyniając się do rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz wzrostu innowacyjności są podstawą budowania
gospodarki opartej na wiedzy.
Środki ZPORR zostały rozlokowane między poszczególne regiony. Najwyższy udział w alokacji przypadał na
stosunkowo zamożne i odznaczające się względnie wysokim poziomem rozwoju województwa: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, oraz na województwo
lubelskie, będące najlepiej rozwiniętym regionem Polski
Wschodniej (tab. 3). Należy jednak zaznaczyć, iż zestawiając te wartości z liczbą ludności zamieszkującą poszczególne jednostki (według stanu na koniec 2004 roku) uzyskuje
się odmienne zestawienie. Najwyższa kwota środków koncentrowała się w województwach o względnie najniższym
poziomie rozwoju, zlokalizowanych we wschodniej części
kraju: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim,
lubelskim i podkarpackim. Natomiast regiony, w których
bezwzględne kwoty przekazanych środków osiągały
względnie wysoki poziom – m.in. wielkopolskie, mazowieckie i śląskie, w tym przypadku osiągały jedne z najniższych wartości wskaźnika.
W przypadku Wielkopolski łączna kwota funduszy unijnych przydzielona na wdrażanie regionalnego komponentu ZPORR wyniosła 196,0 mln EUR (EFRR – 163,1 mln
EUR, tj. 83,2%; EFS – 32,9 mln EUR), co plasowało region na
piątym miejscu w kraju. Podział tych funduszy między poszczególne priorytety i działania ZPORR przedstawiał się
podobnie jak struktura alokacji środków dla całego Programu (tab. 4). Wskazuje ona na zasadniczy kierunek udzielanego wsparcia, jakim była rozbudowa i modernizacja

PO
SPO RZL
SPO WKP
SPOT
SPO ROL
SPO RYBY
PO PT
ZPORR

Fundusze strukturalne
finansujące PO
EFS
EFRR
EFRR
EFOiGR
FIOR
EFRR
EFRR, EFS
SUMA

Alokacja
(mln EUR)
1 470,0
1 251,1
1 163,4
1 192,7
201,8
28,3
2 968,5
8 275,8

Udział (%)
17,8
15,1
14,1
14,4
2,4
0,3
35,9
100,0

Tab. 1. Finansowanie PO w Polsce w perspektywie unijnej 2004-2006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uzupełnień PO funkcjonujących
w okresie 2004-2006

Podstawowe informacje o ZPORR
ZPORR, którego celem było stworzenie odpowiednich warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów, był największym (pod
względem kwoty alokacji) PO funkcjonującym w perspektywie finansowej 2004-2006, który ze względu na ukierunkowanie wsparcia stał się w tym okresie najważniejszym
instrumentem polityki regionalnej w Polsce. Jego realizacja odbywała się poprzez cztery priorytety (uszczegółowione następnie przez 20 działań):
I.	 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów – ukierunkowany na inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza na
modernizację i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej mającej szczególne znaczenie dla zwiększania
potencjału regionów, a przez to dla poprawy ich atrakcyjności i konkurencyjności;
II.	 
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – dążący do poprawy jakości kapitału ludzkiego,
m.in. poprzez rozwój umiejętności mieszkańców dostosowanych do potrzeb rynku pracy, promocję przedsiębiorczości i rozwój innowacyjności, reorientację zawodową pracowników zagrożonych utratą zatrudnienia oraz
przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa;
III.	 Rozwój lokalny – mający na celu aktywizację obszarów zagrożonych marginalizacją, zwłaszcza obszarów
wiejskich i małych miast, obszarów podlegających reP. Churski, 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań.
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Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer VIII (2017) lipiec–grudzień
Alokacja (mln EUR)

Priorytety

I. Rozbudowa
i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności
regionów

II. Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich
w regionach

III. Rozwój lokalny

IV. Pomoc techniczna

Działania

Działania

1.1. M
 odernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

754,9

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

308,3

1.3. Regionalna infrastruktura społeczna

243,0

1.4. Rozwój turystyki i kultury

195,1

1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

93,4

1.6. R
 ozwój transportu publicznego w aglomeracjach

167,9

2.1. R
 ozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

98,0

2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

122,0

2.3. R
 eorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

54,4

2.4. R
 eorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi

73,9

2.5. P
 romocja przedsiębiorczości

45,6

2.6. R
 egionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

44,5

3.1. O
 bszary wiejskie

358,9

3.2. O
 bszary podlegające restrukturyzacji

110,0

3.3. Z
 degradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

96,5

3.4. Mikroprzedsiębiorstwa

56,5

3.5. L okalna infrastruktura społeczna

105,6

4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

25,3

4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane

8,5

4.3. D
 ziałania informacyjne i promocyjne

6,1

SUMA

Priorytety

Fundusze
strukturalne
finansujące
priorytety

1 762,6

EFRR

438,5

EFS

727,5

EFRR

39,9

EFRR

2 968,5

–

Tab. 2. Priorytety i działania ZPORR oraz alokowane na ich realizację fundusze strukturalne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uzupełnienia ZPORR

Województwo

I. Rozbudowa
i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności
regionów
kwota
(mln EUR)

6

udział
(%)

II. Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich
w regionach
kwota
(mln EUR)

udział
(%)

III. Rozwój lokalny

kwota
(mln EUR)

udział
(%)

Kwota
alokacji/
mieszkańca
(EUR)**

SUMA

kwota
(mln EUR)

udział
(%)

dolnośląskie

127,8

8,0

35,5

8,1

60,3

8,3

223,6

8,1

77,3

kujawsko-pomorskie

81,6

5,1

23,2

5,3

37,2

5,1

141,9

5,1

68,6

lubelskie

118,7

7,4

33,3

7,6

49,0

6,7

201,0

7,3

92,0

lubuskie

47,2

3,0

13,1

3,0

22,3

3,1

82,6

3,0

81,8

łódzkie

92,5

5,8

24,0

5,5

40,6

5,6

157,1

5,7

60,7

małopolskie

110,7

6,9

28,5

6,5

46,0

6,3

185,3

6,7

56,8

mazowieckie

172,2

10,8

48,1

11,0

79,6

10,9

299,8

10,9

58,3

opolskie

44,2

2,8

11,8

2,7

20,7

2,8

76,8

2,8

73,0

podkarpackie

110,6

6,9

30,0

6,9

51,5

7,1

192,2

7,0

91,6

podlaskie

65,4

4,1

16,4

3,8

28,0

3,9

109,9

4,0

91,4
72,7

pomorskie

89,9

5,6

25,6

5,8

44,0

6,1

159,6

5,8

śląskie

165,5

10,4

42,8

9,8

71,6

9,8

280,0

10,1

59,6

świętokrzyskie

75,2

4,7

22,4

5,1

35,5

4,9

133,1

4,8

103,3

warmińsko-mazurskie

98,0

6,1

28,4

6,5

55,5

7,6

181,9

6,6

127,4

wielkopolskie

114,9

7,2

32,9

7,5

48,2

6,6

196,0

7,1

58,3

zachodniopomorskie

80,3

5,0

22,2

5,1

37,4

5,1

140,0

5,1

82,6

SUMA

1 594,7

100,0

438,5

100,0

727,5

100,0

2 760,7

100,0

72,3

Tab. 3. Podział funduszy strukturalnych dostępnych w ramach ZPORR między województwa w układzie priorytetów*
* w tabeli nie zamieszczono informacji na temat Działania 1.6 oraz działań wyodrębnionych w ramach Priorytetu IV – Pomoc techniczna
** według liczby ludności na koniec 2004 roku (z BDL GUS)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uzupełnienia ZPORR oraz danych BDL GUS

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Priorytety
I. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów

II. Wzmocnienie rozwoju
zasobów ludzkich
w regionach

III. Rozwój lokalny

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Działania
1.1. M
 odernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2. I nfrastruktura ochrony środowiska
1.3. R
 egionalna infrastruktura społeczna
1.4. R
 ozwój turystyki i kultury
1.5. I nfrastruktura społeczeństwa informacyjnego
2.1. R
 ozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3. R
 eorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4. R
 eorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5. P
 romocja przedsiębiorczości
2.6. R
 egionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
3.1. O
 bszary wiejskie
3.2. O
 bszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Z
 degradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. L okalna infrastruktura społeczna
SUMA

Alokacja (mln EUR)
Działania
Priorytety
56,0
20,5
20,2
114,9
15,0
3,3
6,4
11,3
3,7
5,2
3,2
3,1
29,0
4,2
3,1
3,0
8,9
196,0

32,9

48,2

196,0

Tab. 4. Alokacja funduszy strukturalnych w Wielkopolsce w układzie priorytetów i działań ZPORR*
* w tabeli nie zamieszczono informacji na temat Działania 1.6 oraz działań wyodrębnionych w ramach Priorytetu IV – Pomoc techniczna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uzupełnienia ZPORR

infrastruktury, realizowana w ramach Priorytetu I ZPORR.
Na jego wdrażanie przeznaczono bowiem ponad połowę
(58,6%) ogółu przyznanych regionowi środków (114,9 mln
EUR), przy czym najwyższą kwotę ukierunkowano na
rozwój infrastruktury transportowej (56,0 mln EUR). Dofinansowanie zadań w ramach pozostałych priorytetów
odbywało się przy zaangażowaniu niższej kwoty środków
finansowych. Na drugim miejscu pod względem wartości
alokowanych funduszy (48,2 mln EUR, tj. 24,6% całkowitej
alokacji) znalazł się Priorytet III, finansujący działania przyczyniające się do rozwoju obszarów zagrożonych marginalizacją – zwłaszcza obszarów wiejskich, na które ukierunkowano najwięcej środków (29,0 mln EUR). Najniższym
udziałem cechował się natomiast Priorytet II, ukierunkowany na rozwój zasobów ludzkich w regionie. Przeznaczona na jego realizację kwota funduszy unijnych, wynosząca
32,9 mln EUR, stanowiła bowiem 16,8% ogólnej alokacji dla województwa. W jego ramach najwięcej środków
(11,3 mln EUR) koncentrowało się na wyrównywaniu szans
edukacyjnych poprzez realizację programów stypendialnych, a następnie na rozwoju umiejętności i kształceniu
ustawicznym (6,4 mln EUR).

udzielonej pomocy unijnej osiągnęła najwyższą wartość –
525,3 mln zł (tj. 60,8% ogólnej kwoty funduszy UE wydatkowanych w regionie w ramach ZPORR). Wynikało to z istniejących braków infrastrukturalnych w regionie, których
uzupełnienie wiązało się najczęściej z poniesieniem wysokich nakładów finansowych. Pozostałe priorytety charakteryzowały się niższym udziałem, kształtującym się na
poziomie 23,1% w przypadku Priorytetu III (199,9 mln zł),
15,1% w odniesieniu do Priorytetu II (130,5 mln zł) i 1,0%
w przypadku Priorytetu IV (8,8 mln zł).
Pod względem liczby zrealizowanych projektów odznaczały się natomiast Priorytety II oraz III, w przypadku których dofinansowaniem objęto kolejno 360 i 300 przedsięwzięć (tab. 5) – co stanowiło odpowiednio 39,4% i 32,9%
ogólnej liczby działań wspartych w Wielkopolsce w ramach ZPORR. Najmniej projektów wdrożono natomiast
w ramach Priorytetów IV oraz I – kolejno 146 oraz 107, tj.
16,0% i 11,7% ogólnej liczby dofinansowanych projektów.
Wykorzystanie środków ZPORR w Wielkopolsce charakteryzowało się dużym zróżnicowaniem wewnątrzregionalnym (ryc. 1). W strukturze wydatkowanych funduszy
unijnych3 zdecydowanie dominował Poznań, w przypadku

Finansowa realizacja ZPORR w Wielkopolsce

3

Według danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
ze środków ZPORR zrealizowano w Wielkopolsce 913 projektów o łącznej wartości 1 380,4 mln zł. Większość tej
kwoty (864,4 mln zł, tj. 62,6%) stanowiły środki pochodzące z funduszy strukturalnych. W strukturze udzielonego
wsparcia wyraźnie dominował EFRR, z którego pochodziło
84,9% (733,9 mln zł) ogólnej alokacji z funduszy strukturalnych, i który przyczynił się do realizacji 553 projektów
(tj. 60,6% ogólnej liczby projektów wdrożonych w ramach
ZPORR) o całkowitej wartości 1 196,4 mln zł. Pozostała
kwota udzielonej pomocy (130,5 mln zł) pochodziła natomiast z EFS i pozwoliła wdrożyć 360 projektów o łącznej
wartości 184,0 mln zł.
Największy udział w realizacji Programu w Wielkopolsce miał Priorytet I, w przypadku którego łączna kwota

W analizie nie uwzględniono:
– 146 projektów wdrożonych w ramach Priorytetu IV ZPORR (Pomoc Techniczna) – łączna wartość: 14 503 105,59 zł, kwota dofinansowania: 8 752 466,93 zł,
– 89 projektów zrealizowanych na terenie całego województwa; łączna wartość: 97 448 297,98 zł, kwota dofinansowania:
70 639 800,34 zł,
– 1 projektu, dla którego nie wskazano konkretnego miejsca realizacji – łączna wartość: 877 892,20 zł, kwota dofinansowania:
542 155,04 zł.
W przypadku gmin nie uwzględniono dodatkowo 226 projektów
zrealizowanych na terenie całych powiatów – łączna wartość:
77 665 684,48 zł, kwota dofinansowania: 53 786 745,36 zł.
W części projektów miękkich, wdrożonych w ramach Priorytetu II
ZPORR, wzięto pod uwagę zasięg projektu, a nie miejsce jego realizacji. W przypadku projektów zrealizowanych na terenie kilku gmin/
powiatów kwotę pozyskanego dofinansowania UE podzielono proporcjonalnie między te jednostki.
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numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Liczba projektów
Priorytety

Działania
Działania

1.1. M
 odernizacja i rozbudowa regionalnego
układu transportowego
I. Rozbudowa
1.2. I nfrastruktura ochrony środowiska
i modernizacja
 egionalna infrastruktura społeczna
infrastruktury służącej 1.3. R
wzmacnianiu
1.4. R
 ozwój turystyki i kultury
konkurencyjności
1.5. I nfrastruktura społeczeństwa informacyjnego
regionów
1.6. R
 ozwój transportu publicznego
w aglomeracjach
2.1. R
 ozwój umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i możliwości
kształcenia ustawicznego w regionie
2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne
II. Wzmocnienie
2.3. R
 eorientacja zawodowa osób odchodzących
rozwoju zasobów
z rolnictwa
ludzkich w regionach
2.4. R
 eorientacja zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi
2.5. Promocja przedsiębiorczości
2.6. R
 egionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy
3.1. Obszary wiejskie
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Z
 degradowane obszary miejskie,
III. Rozwój lokalny
poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki
limitowane
IV. Pomoc techniczna
4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki
nielimitowane
4.3. Działania informacyjne i promocyjne
SUMA

Priorytety

Wartość
projektów
(mln zł)
Działa- Priorynia
tety

Kwota
dofinasowania
(mln zł)
Działa- Priorynia
tety

35

320,1

210,3

18
28
18
4

163,2
170,9
118,7
14,7

101,9
90,7
74,5
10,5

107

862,6

4

75,0

37,5

37

32,8

24,6

223

74,2

51,1

18

360

18,7

184,0

13,8

23

25,3

18,7

16

17,4

10,5

43

15,7

11,7

107
10

176,6
21,3

121,4
13,8

6

300

21,9

319,3

15,0

156
21

33,5
66,0

8,7
41,0

48

10,5

5,8

50
48
913

146

913

2,1
1,9
1 380,4

14,5

1 380,4

1,6
1,4
864,4

Fundusz
strukturalny
finansujący
priorytet

525,3

EFRR

130,5

EFS

199,9

EFRR

8,8

EFRR

864,4

–

Tab. 5. Liczba i wartość projektów zrealizowanych w Wielkopolsce w ramach ZPORR oraz kwota udzielonego na ich realizację dofinansowania
w układzie priorytetów i działań Programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sprawozdania (końcowego) z realizacji Programu w woj. wielkopolskim.
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którego kwota pozyskanego dofinansowania osiągnęła
wartość blisko 200,0 mln zł – co wynikało z największej
liczby wdrożonych na jego obszarze projektów. Względnie
wysoką kwotę środków unijnych pozyskano także na projekty obejmujące obszar powiatu poznańskiego (72,4 mln
zł) oraz powiatu śremskiego (51,6 mln zł). Najniższą kwotę
wsparcia (po 1,6 mln zł) przeznaczono natomiast na wdrożenie przedsięwzięć w dwóch miastach na prawach powiatu – w Koninie i Lesznie. Warto jednak zaznaczyć, iż w ujęciu relatywnym (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) najwyższą
wartość pomocy finansowej zaangażowano w projekty
zrealizowane na obszarze powiatu śremskiego (844,5 zł),
a następnie szamotulskiego (489,7 zł), natomiast najniższą
w Koninie i Lesznie (w granicach 20-25 zł) oraz na obszarze
powiatu tureckiego (45,5 zł).
W układzie gmin najwyższą kwotę udzielonego w ramach ZPORR dofinansowania unijnego, poza miastem
Poznaniem, zaangażowano w projekty zrealizowane na terenie gminy Śrem (48,3 mln zł), a najniższą (4,5-7,5 tys. zł)
w przedsięwzięcia obejmujące obszar gmin Łobżenica
i Gniezno (gmina wiejska). Uwzględniając jednak liczbę
mieszkańców najwyższą wartość wsparcia uzyskały projekty wdrożone na obszarze gmin Ceków-Kolonia i Obrzycko
(ponad 2,0 tys. zł/1 mieszkańca), a także gmin: Żelazków, Pyzdry, Śrem i Kaźmierz (gdzie wartość wskaźnika osiągnęła

poziom 1,0-1,5 tys. zł). Najniższą kwotę dofinansowania
w przeliczeniu na mieszkańca (poniżej 1,0 zł) pozyskano
natomiast na projekty zrealizowane na obszarze gmin: Łobżenica, Września, Gniezno (gmina wiejska) i Tarnowo Podgórne. Należy jednak zaznaczyć, że w Wielkopolsce są także
gminy, na obszarze których – poza projektami obejmującymi obszar całego województwa lub powiatu – nie zrealizowano w ramach ZPORR żadnego projektu. Dotyczyło to
50 gmin, głównie wiejskich (37), zlokalizowanych przede
wszystkim w południowo-wschodniej części województwa.

Rzeczowa realizacja ZPORR w Wielkopolsce
ZPORR był kluczowym programem dla prowadzenia polityki regionalnej w pierwszym okresie członkostwa Polski
w UE. Dostępne za jego pośrednictwem fundusze, będąc
głównym źródłem finansowania działań prorozwojowych
w Wielkopolsce, stały się istotnym czynnikiem rozwoju
prowadzącym do wzrostu jej konkurencyjności i atrakcyjności. Zrealizowane projekty przyniosły wiele korzystnych
rezultatów – zarówno materialnych, jak i niematerialnych
– w najważniejszych sferach życia społeczno-gospodarczego regionu.
Zaangażowane środki służyły rozwojowi infrastruktury drogowej, pozwalając na budowę lub modernizację

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Ryc. 1. Zróżnicowanie wykorzystania środków ZPORR w Wielkopolsce
w układzie gmin i powiatów * ** ***
* analiza nie obejmuje projektów zrealizowanych na obszarze całego bądź
większej części województwa
** n
 a mapach z podziałem na gminy nie uwzględniano projektów realizowanych
na terenie całego powiatu
*** w przypadku gdy projekt był realizowany na obszarze kilku jednostek
dokonywano równego podziału kwoty dofinansowania na gminy/powiaty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego

236,4 km dróg publicznych (w ramach Działań: 1.1, 3.13.3). Przyczyniły się one nie tylko do poprawy dostępności
transportowej oraz wzrostu płynności i bezpieczeństwa
ruchu drogowego, ale zapewniły jednocześnie dostęp do
993,0 ha4 terenów inwestycyjnych, wzmacniając w ten sposób atrakcyjność inwestycyjną regionu. Udzielona pomoc
(w ramach Działania 1.6) wpłynęła też na rozwój transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej, przyczyniając
się do wydłużenia linii autobusowych i tramwajowych
o 3,2 km oraz do powstania w Poznaniu zintegrowanego
węzła przesiadkowego, umożliwiającego dogodną zmianę
środka komunikacji zbiorowej.
Dzięki udzielonemu wsparciu odnotowano pozytywne zmiany w zakresie infrastruktury ochrony środowiska.
Przyczyniło się ono do powstania 473,2 km sieci kanalizacji
ściekowej (w ramach Działań: 1.2, 3.1 i 3.2) i 81,1 km sieci rozdzielczej wodociągów (w ramach Działania 3.1), do
których dostęp uzyskało kolejno 8 243 i 398 osób, a także
do wybudowania lub modernizacji 23 oczyszczalni ścieków (poprzez Działania 1.2 i 3.1), powstania siedmiu stacji
uzdatniania wody (w ramach Działań 3.1 i 3.2) i rozbudowy składowiska odpadów (w ramach Działania 1.2). W ten
sposób służyło ono wzrostowi ilości odprowadzonych
Wskazana wartość odnosi się do inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Działań ZPORR: 1.1, 3.1 i 3.2.
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i oczyszczanych ścieków oraz zebranych odpadów – co
miało istotne znaczenie dla ograniczenia ilości zanieczyszczeń trafiających do wód i gleb (dla poprawy jakości tych
komponentów środowiska).
Wdrażane projekty wpłynęły ponadto na rozwój infrastruktury ochrony zdrowia oraz infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Pomoc udzielona 19 jednostkom służby
zdrowia przyczyniła się do modernizacji obiektów ochrony zdrowia i pozwoliła na zakup 154 sztuk nowoczesnego
sprzętu medycznego (w ramach Poddziałań 1.3.2 i 3.5.2).
W ten sposób służyła poprawie jakości i dostępności usług
medycznych w regionie, w tym skróceniu czasu oczekiwania na wykonanie badań specjalistycznych (a przez to wzrostowi liczby wykonywanych badań medycznych). W przypadku infrastruktury edukacyjnej i sportowej wsparcie,
którym objęto w sumie 46 obiektów (w ramach Poddziałań: 1.3.1 i 3.5.1), przyczyniło się do wzrostu dostępności
infrastruktury społecznej w regionie oraz poprawy warunków nauczania i pracy naukowej. Łączna powierzchnia nowych lub zmodernizowanych w ramach ZPORR obiektów
przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła
45 509,2 m2.
Projekty z zakresu e-administracji (wsparte w ramach
Działania 1.5) stanowiły ważny krok w kierunku rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce. Zapewniły one dostęp do Internetu szerokopasmowego czterem
urzędom i umożliwiły wdrożenie dwóch kompleksowych
systemów zarządzania (obejmujących m.in. wewnętrzne
systemy zarządzania informacją, elektroniczny obieg dokumentów). Korzystnymi efektami wdrożenia tych projektów były ponadto: wzrost liczby e-usług publicznych
(o 180), poprawa sprawności i efektywności pracy urzędów administracji samorządowej oraz powstanie 40 publicznych (nieodpłatnych) punktów dostępu do Internetu.
Program wpłynął też na poprawę stanu zachowania
i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na
rozwój infrastruktury turystycznej – co służyło wzrostowi
atrakcyjności regionu. Udzielona pomoc (w ramach Działań 1.4 i 3.2) przyczyniła się do stworzenia lub zmodernizowania 83 obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej
lub sportowej o łącznej powierzchni 36 399,3 m2 i do odrestaurowania lub odremontowania 19 obiektów historycznych, których łączna powierzchnia osiągnęła, najwyższą
wśród regionów, wartość 170 000 m2. Środki ZPORR doprowadziły ponadto do powstania dwóch punktów informacji turystycznej i kulturalnej (w ramach Działań 1.4 i 3.1)
oraz pozwoliły zagospodarować na cele turystyczne 4,8 ha
obszarów chronionych (poprzez Działanie 1.4).
Dzięki ZPORR wdrażano także programy stypendialne
wyrównujące szanse edukacyjne uczniów pochodzących
z obszarów zagrożonych marginalizacją (zwłaszcza z terenów wiejskich), z których skorzystały łącznie 58 934 osoby, w tym 50 379 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i 3 311 studentów z terenów wiejskich. Warto zaznaczyć,
iż znaczna część studentów otrzymujących stypendia zaliczyła rok studiów (88,3%), a większość wspartych uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (91,0%) rozpoczęła naukę
w kolejnej klasie. Ponadto połowa osób otrzymujących
stypendia (69%) kontynuowała naukę w szkole wyższej, co
w konsekwencji wpływało na wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Wielkopolski.
Udzielone wsparcie miało również znaczenie dla poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Szczególną
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rolę w tym zakresie odegrały projekty obejmujące świadczenie usług doradczych oraz prowadzanie kursów i szkoleń. Łącznie z usług doradztwa dla dorosłych skorzystało
w Wielkopolsce 5 030 osób (poprzez Działania 2.1 i 2.5), zaś
w kursach i szkoleniach podwyższających lub dostosowujących kwalifikacje do potrzeb rynku pracy, w tym przekwalifikowujących, uczestniczyły 31 664 osoby (w ramach
Działań: 2.1, 2.3 i 2.4) – większość z nich (93,6%) ukończyła
je otrzymując dokument poświadczający zdobycie kwalifikacji. Ze szkoleń i kursów wspierających zakładanie
i prowadzenie działalności gospodarczej skorzystało natomiast 1 557 osób (w ramach Działania 2.5). Pozytywnym
efektem przeprowadzonych projektów było to, iż część
uczestniczących w nich osób znalazła (w ciągu 6 miesięcy)
nowe zatrudnienie. Odsetek tych osób wyniósł 10%5, przy
czym najwyższą wartość osiągnął wśród osób objętych
wsparciem w ramach Działania 2.4 ZPORR, w przypadku
którego nowe zatrudnienie poza przemysłami/sektorami/
przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi znalazło 13%
osób biorących udział w projektach (dla Działań 2.1 i 2.3
odsetek ten w obu przypadkach wyniósł 9%). Znaczenie
dla rozwoju przedsiębiorczości miały ponadto udzielane
wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne
na rozwój działalności gospodarczej, które otrzymało kolejno 506 i 526 osób (w ramach Działania 2.5). Wśród nich
względnie dużą grupę stanowiły osoby młode (w wieku
do 25 lat), będące w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy. Ich udział w ogóle wspartych kształtował się
na poziomie 27,5% (139 osób) w przypadku wsparcia pomostowego, 27,6% (145 osób) w odniesieniu do jednorazowych dotacji inwestycyjnych, a w przypadku osób korzystających z doradztwa oraz szkoleń z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej osiągnął wartość kolejno 36,6%
(706 osób) i 34,9% (543 osoby). Udzielona pomoc finansowa (w ramach Działania 2.5) przyczyniła się też do powstania 668 mikroprzedsiębiorstw. Co ważne, większość z nich
(66%) po upływie 3 lat nadal działała na rynku. Dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw udzielano także
poprzez Działanie 3.4 ZPORR. W jego ramach wsparciem
objęto 146 mikroprzedsiębiorstw, w tym 95 zlokalizowanych na obszarach restrukturyzacji przemysłu oraz 25 na
obszarach wiejskich. Korzystnymi rezultatami projektów
zrealizowanych w ramach tego działania były nowo powstałe miejsca pracy (łącznie zatrudniono 349 osób) oraz
wzrost wielkości obrotów mikroprzedsiębiorstw, świadczące o poprawie ich konkurencyjności i wzroście ich zdolności inwestycyjnych.
Wdrożone w ramach ZPORR przedsięwzięcia wpływały
także na poprawę innowacyjności regionu (Działanie 2.6).
Szczególne znaczenie w tym względzie miały projekty na
rzecz rozwoju współpracy między sektorem nauki i przedsiębiorstwami, które doprowadziły do podpisania przez 27
podmiotów gospodarczych porozumień o wspólpracy ze

szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi. Zwiększeniu
potencjału innowacyjnego służyły ponadto staże w przedsiębiorstwach organizowane dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz
stypendia wypłacane najlepszym absolwentom szkół wyższych kontynuującym naukę na studiach doktoranckich.
Łącznie ze staży skorzystały 123 osoby, natomiast stypendia otrzymały 62 osoby. Korzystnym rezultatem dofinansowanych projektów z tego zakresu były także wdrożone
innowacje, które w okresie trzech lat po zakończeniu ich
realizacji wprowadziło 47 przedsiębiorstw, tj. 35,1% ogółu
uczestniczących w nich podmiotów. Ponadto dzięki projektom z tego zakresu w realizację Regionalnej Strategii
Innowacji dla Wielkopolski zaangażowały się 23 podmioty
gospodarcze zatrudniające do 250 osób.
Rozpatrując efekty udzielonego w ramach ZPORR
wsparcia warto także wskazać rezultaty projektów wdrożonych w ramach Priorytetu IV ZPORR – Pomoc techniczna. Środki zaangażowane w jego realizację stanowiły istotne wsparcie dla instytucji uczestniczących we wdrażaniu
ZPORR i w programowaniu Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO 20072013). Pozwoliły one na zatrudnienie 94 osób wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem,
oceną i monitorowaniem, weryfikacją płatności i kontrolą
finansową projektów i Programu, a także na przeprowadzenie szkoleń dla 517 osób zaangażowanych w realizację
ZPORR i przygotowanie WRPO 2007-2013. Uzupełnieniem
tych działań był zakup niezbędnego wyposażenia biurowego na potrzeby wdrażania ZPORR, w tym 113 komputerów, 550 sztuk sprzętu biurowego i 142 sztuk oprogramowania komputerowego. Ze środków Programu utworzono
ponadto sześć punktów informacyjnych, przeprowadzono 48 szkoleń dla beneficjentów końcowych i odbiorców
ostatecznych, zorganizowano 14 posiedzeń Komitetów
Sterujących, a także zlecono 11 ekspertyz, analiz lub ocen
i wykonano jedną ewaluację tematyczną. Rezultatem
wdrożonych projektów było także wydanie 159 716 egzemplarzy publikacji i 54 930 sztuk materiałów promocyjnych, a także zorganizowanie 18 konferencji i 55 akcji
promujących ZPORR.
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Wskazana wartość odnosi się do całego Priorytetu II ZPORR.

*****
Wdrażanie ZPORR w Wielkopolsce przyniosło wiele pozytywnych rezultatów, które przyczyniły się do ogólnej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, w tym
realizacji głównego celu polityki rozwoju, tj. poprawy jakości życia mieszkańców. Potwierdzeniem tych zmian były
m.in.: odnotowany w tym okresie wzrost wartości PKB
w przeliczeniu na mieszkańca (i w relacji do średniej UE)
i wartości dodanej brutto w przeliczeniu na 1 pracującego, zwiększenie się liczby przedsiębiorstw i ponoszonych
przez nie nakładów inwestycyjnych, a także zmniejszenie
się wartości stopy bezrobocia oraz wzrost wartości wskaźnika zatrudniania i odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe.
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Jacek Kasprzyk
Oddział Planowania Strategicznego
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Początki zdecentralizowanego programowania rozwoju
Wielkopolski z wykorzystaniem funduszy unijnych.
WRPO 2007-2013
Uwarunkowania programowe
w perspektywie 2007-2013
W perspektywie lat 2007-2013 początkowo polityka spójności UE podporządkowana została odnowionej Strategii
Lizbońskiej przyjętej w 2005 roku. W 2010 roku – w reakcji
na skutki światowego kryzysu gospodarczego i finansowego – nastąpiło przeorientowanie celów i priorytetów
rozwoju UE. Komisja Europejska (KE) zaproponowała pięć
wymiernych celów UE na rok 2020, które nadać miały kierunek powrotowi Europy na ścieżkę rozwoju. Objęły one
zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację oraz walkę z ubóstwem. Sformułowana Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 objęła
trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:
rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efek
tywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku i bardziej konkurencyjnej,
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie
gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
W ramach Strategii Europa 2020 KE sformułowała także siedem projektów przewodnich, uwzględniających działania
konieczne do podjęcia na wszystkich poziomach: międzynarodowym, unijnym i krajowym.
Głównym dokumentem wspólnotowym określającym
ramy dla realizacji polityki spójności były Strategiczne Wytyczne Wspólnoty nt. spójności (Community Strategic Guidelines on cohesion), w których sformułowano następujące
priorytety polityki spójności:
uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej
atrakcyjnego dla inwestowania i pracy,
rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego,
większa liczba lepszych miejsc pracy,
spójność terytorialna i współpraca,
ulepszanie zarządzania.
Natomiast podstawę prawną wdrażania funduszy we
wszystkich państwach UE w latach 2007-2013 stanowił
pakiet rozporządzeń Rady (WE) z podstawowymi aktami,
jakimi były:

•
•
•

•
•
•
•
•

•

 ozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca
R
2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia
2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przyjęty na lata 2007-2013 w Polsce system programowania w znaczący sposób odbiegał zarówno od tego, który zastosowano przy absorpcji środków przedakcesyjnych,
jak i w ramach pierwszej perspektywy finansowej lat 20042006. Pierwszą próbę skonstruowania nowego systemu
programowania pod perspektywę lat 2007-2013 przeprowadzono jeszcze w latach 2003-2005. W kwietniu 2004
roku Rada Ministrów przyjęła dokument pn. Założenia do
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Założono,
że cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 (NPR)
będą realizowane w układzie pięciu programów horyzontalnych – zgodnie z ustawą o Narodowym Planie Rozwoju
z 20 kwietnia 2004 roku. Obok programów sektorowych
realizowanych miało być 16 regionalnych programów
operacyjnych, zarządzanych na poziomie województw,
oraz Regionalny Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów – zarządzany na poziomie
krajowym. Opracowany projekt NPR przedstawiał m.in.
społeczno-gospodarcze tło tworzenia NPR, podstawy aksjologiczne, misję, cele i priorytety strategiczne, propozycję systemu wdrożeniowego NPR, propozycje niezbędnych zmian instytucjonalnych, a także stanowisko Polski
prezentowane w negocjacjach dotyczących perspektywy
finansowej i polityki spójności UE w latach 2007-2013 oraz
realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Pomimo tak mocno zaawansowanego przygotowania
perspektywy na lata 2007-2013, kolejna koalicja rządowa,
po wyborach w 2005 roku, odrzuciła w całości wyniki dotychczasowej pracy i zastosowała odmienne podejście do
struktury i ram programowo-planistycznych. W listopadzie 2006 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju

•
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Kraju na lata 2007-2015 (SRK) jako nadrzędny, wieloletni
dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiący punkt odniesienia dla innych strategii i programów rozwoju. SRK uwzględniała jednocześnie
cele, jakie postawiła UE w odnowionej Strategii Lizbońskiej.
Strategia Rozwoju Kraju była dokumentem strategicznym o charakterze ogólnym, w związku z czym podstawą
systemu programowania stały się przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2006 roku Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zwane również Narodową Strategią Spójności. NSRO stanowiły najważniejszy
dokument strategiczny, określający priorytety, obszary
wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych
w latach 2007-2013. Cel strategiczny NSRO sformułowano
jako „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej”. Założono, że cel strategiczny
NSRO oraz cele horyzontalne realizowane będą, obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym,
za pomocą programów operacyjnych (krajowych), oraz programów regionalnych realizowanych w ramach celu Konwergencja. W ramach NSRO zaproponowano następujący
systemowy układ programów: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – finansowany ze środków EFRR oraz
Funduszu Spójności; Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka – EFRR; Program Operacyjny Kapitał Ludzki –
EFS; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR. Na
poziomie regionalnym zaplanowano 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO), finansowanych z EFRR. Zaplanowano, że łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO wyniesie ok. 85,6 mld EUR. Z tej sumy 67,3 mld
EUR pochodzić miało z budżetu UE. Dla 16 RPO ostatecznie
przypadło ponad 25% całości środków dostępnych dla Polski, tj. w sumie ponad 17,3 mld EUR.
Jednym z najistotniejszych problemów dla regionów
był podział środków przeznaczonych na RPO. Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego (MRR) zaproponowało, aby środki
przeznaczone na programy regionalne zostały podzielone
według obowiązującego w latach 2004-2006 algorytmu
80/10/10. Zgodnie z nim 80% środków dzielonych jest według liczby mieszkańców, 10% między regiony, w których
poziom PKB na mieszkańca jest niższy od 80% średniej
krajowej, a drugie 10% między województwa, w których
znajdowały się powiaty ze stopą bezrobocia powyżej 150%
średniej krajowej. Rada Ministrów przyjęła powyższy algorytm, mimo że kilka województw (łódzkie, małopolskie,
śląskie i wielkopolskie) kwestionowało ten podział, który
promując pięć najbiedniejszych województw, ich zdaniem
był krzywdzący dla województw silniejszych. Jednak podczas prac nad algorytmem podziału środków okazało się, że
w wyniku ponownego przeliczenia dostępnej kwoty z EFRR,
po uwzględnieniu inflacji, do rozdysponowania pozostanie
około 570 mln EUR. Zdecydowano, że środki te zostaną podzielone w równej kwocie pomiędzy cztery ww. województwa, dla których wybrany algorytm podziału był znacznie
mniej korzystny od forsowanego przez nie algorytmu 60/40.
Zgodnie z przedstawionym podziałem największe
alokacje środków UE ogółem przypadły województwom: mazowieckiemu (1 831 496 698 EUR), śląskiemu
(1 712 980 303 EUR), małopolskiemu (1 290 274 402 EUR).

Wielkopolska znalazła się na czwartym miejscu z kwotą
1 272 792 644 EUR, jednak, biorąc pod uwagę liczbę ludności, zajęła w tym podziale miejsce w końcówce stawki
regionów z kwotą 377,4 EUR na 1 mieszkańca. Mniejsze środki przypadły tylko województwom śląskiemu
(365,6 EUR na 1 mieszkańca) i mazowieckiemu (355,1 EUR).

Przygotowanie WRPO 2007-2013
Przygotowania do opracowania własnego RPO w Wielkopolsce rozpoczęły się od prac nad nową strategią rozwoju
województwa. Dokument powstał w nadziei na pojawiające się możliwości podjęcia realnych działań rozwojowych
w województwie w związku z akcesją Polski do UE. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku
(SRWW) została uchwalona przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 roku. Ten kluczowy dla
rozwoju Wielkopolski dokument stanowił strategiczną
podstawę do opracowania RPO na lata 2007-2013. Należy
jednak mieć na uwadze, że w związku z wprowadzeniem
w 2010 roku nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, wystąpieniem światowego kryzysu finansowego i przeorientowaniem celów polityki rozwojowej UE (przyjęcie
Strategii Europa 2020) uznano, że SRWW należy poddać aktualizacji. Zaktualizowaną Strategię rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 Sejmik
przyjął 17 grudnia 2012 roku.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył organizację prac i przygotowanie programu regionalnego
ówczesnemu Departamentowi Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
(UMWW). Przedstawiciele Departamentu aktywnie uczestniczyli w pracach nad przygotowaniem perspektywy finansowej UE 2007-2013 w Polsce, początkowo nad opracowaniem projektu NPR, a następnie NSRO. Przedstawiali także
swoje opinie i postulaty odnośnie do proponowanych przez
KE dokumentów dotyczących nowego okresu programowania. Projekty strategicznych i programowych dokumentów unijnych i krajowych, wytyczne formułowane przez
MRR, wiedza pozyskiwana na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach i konsultacjach, spotkania z ekspertami
i przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych
rozwojem Wielkopolski, zostały w praktyce wykorzystane
do zaprojektowania WRPO 2007-2013. Oczywiście nie stało
się to od razu. Przygotowanie Programu było długotrwałe
i żmudne. Zanim sformułowany został projekt gotowy do
poddania go oficjalnym negocjacjom z KE, powstało w sumie kilkadziesiąt wersji roboczych WRPO. Najważniejsze
decyzje, jakie musiał podjąć Zarząd Województwa w związku z chęcią przygotowania programu w optymalnym dla
rozwoju regionu kształcie, koncentrowały się na ustaleniu
zakresu interwencji w ramach określonego przez KE pakietu działań finansowanych przez EFRR, alokacji środków na
poszczególne priorytety i działania, ustaleniu systemu zarządzania i realizacji WRPO 2007-2013.
Przez cały okres prac nad Programem prowadzone
były konsultacje społeczne. Już w grudniu 2004 roku poinformowano listownie ponad 1 200 partnerów społeczno-gospodarczych oraz potencjalnych beneficjentów
o rozpoczęciu prac z prośbą o ich wkład w ten proces. Równocześnie na stronie internetowej UMWW uruchomiono
specjalny serwis informacyjny poświęcony tej tematyce.
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Dla potrzeb komunikacji z partnerami społecznymi przygotowano także specjalny adres poczty elektronicznej dla
umożliwienia bieżącego kontaktu i przekazywania uwag
w trybie roboczym. Ponadto, przez cały okres prac, od
grudnia 2004 roku, systematycznie informowano o postępie prac oraz prezentowano kolejne wersje dokumentu
przy okazji dziesiątek spotkań przedstawicieli samorządu
województwa z przedstawicielami różnych środowisk, zarówno w układzie terytorialnym, jak i branżowym.
W styczniu 2006 roku powstał kolejny instrument dialogu z potencjalnymi beneficjentami. Na stronie internetowej uruchomiono własny, regionalny System Ewidencji
Projektów (SEP). W systemie tym potencjalni beneficjenci
zgłosili prawie 3 000 propozycji projektów do realizacji
w ramach Programu. Zgromadzone w systemie dane informowały o strukturze zamierzeń beneficjentów w podziale
na priorytety oraz działania i były jedną z podstaw ustalenia ostatecznego kształtu planu finansowego Programu,
a przede wszystkim sposobem na mobilizację beneficjentów do prac nad projektami.
W sierpniu 2006 roku odbyła się ostatnia runda konsultacji treści projektu Programu. W pierwszej połowie tego
miesiąca przeprowadzono cykl 6 spotkań subregionalnych
w największych miastach regionu z udziałem wszystkich
najważniejszych środowisk. Efektem konsultacji były systematyczne modyfikacje poszczególnych zapisów Programu.
Odrębne konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w 2011 roku po zaproponowaniu zmian WRPO 20072013 w związku z dokonanym w pierwszych miesiącach
2011 roku przeglądem realizacji Programu oraz podziałem
środków Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i tzw. dostosowania technicznego.
Dla uzyskania niezależnej oceny projektu WRPO 20072013 wykonano ewaluację ex-ante. Dokonano tego w ramach ekspertyzy Ocena szacunkowa projektów 16-stu
Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 przygotowanej na zlecenie MRR przez niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia publicznego – WYG
International Sp. z o.o. Formułowane uwagi ewaluatorów
uwzględniane były na bieżąco, co pozwoliło modyfikować
treść dokumentu w trakcie jego opracowywania. Równoległy w czasie przebieg tych prac był znaczącym ograniczeniem zarówno dla formułowania oceny, jak i dla prac
nad WRPO 2007-2013. W związku z tym, że na tym etapie
równocześnie powstawały podstawy prawne dla programowania, a zespół programujący nie dysponował jeszcze
wszystkimi wytycznymi, jakie powinna przygotować Instytucja Koordynująca, oceniana wersja nie była kompletna,
szczególnie w odniesieniu do opisu sytemu wdrażania oraz
wskaźników i ich kwantyfikacji. W lutym 2007 roku dokonano oceny uzupełniającej w zakresie elementów, które nie
mogły być przedmiotem wcześniejszej oceny, przygotowując suplement do wcześniejszej ekspertyzy.
Elementem wspomagającym prace nad Programem
była także, dokonana przy pomocy modelu HERMIN, ocena przewidywanego efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR, wraz ze środkami współfinansowania,
na gospodarkę Wielkopolski w ramach WRPO 2007-2013,
wykonana w 3 etapach przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego.
W ramach prac nad WRPO wykonano także Prognozę
oddziaływania na środowisko projektu Programu, którą

wraz z projektem WRPO poddano także konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez odpowiednie organy.
Projekt WRPO 2007-2013 w kształcie nadanym po
uwzględnieniu uwag i propozycji przedstawionych w czasie konsultacji społecznych, w wyniku ewaluacji ex-ante
oraz przez Instytucję Koordynującą RPO, został poddany
negocjacjom z KE. Były one prowadzone przez przedstawicieli MRR oraz Instytucję Zarządzającą (IZ) Programu (od
czerwca do września 2007 roku). Rozpoczęły się przygotowaniem przez IZ stanowiska negocjacyjnego, do którego
ustosunkowała się KE, formułując swoje uwagi i zastrzeżenia. Oficjalne negocjacje przeprowadzono w dwóch
turach, przy czym dyskusję przeniesiono na poziom roboczych spotkań z przedstawicielami KE, co znacznie przyśpieszyło wyjaśnienie i rozwiązanie wielu problemów
szczegółowych wskazanych w uwagach KE.
Pierwsze spotkanie negocjacyjne z KE dotyczące WRPO
2007-2013 odbyło się 4 czerwca 2007 roku w Poznaniu.
Podczas negocjacji delegacji KE przewodniczył Pascal Boijmans, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Stronę polską reprezentowali: Minister Tomasz Nowakowski,
Podsekretarz Stanu w MRR oraz Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W trakcie spotkania
przedyskutowano przedłożone przez KE uwagi dotyczące
diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, strategii Programu, osi priorytetowych oraz systemu wdrażania. Strony uzgodniły stanowiska w odniesieniu do zdecydowanej
większości uwag Komisji i uznały, że nie ma żadnych poważnych problemów negocjacyjnych. Drugie spotkanie
negocjacyjne odbyło się 13 sierpnia 2007 roku w Brukseli
– w jego trakcie stronę polską reprezentowali: Władysław
Ortyl, Sekretarz Stanu w MRR oraz Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast
KE: Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej Manfred Beschel oraz
Zastępca Dyrektora Pascal Boijmans. Podczas spotkania
doprecyzowano zapisy RPO w obszarze komplementarności i koordynacji z EFRROW, EFR i EFS, a także dotyczące
wskaźników, ochrony środowiska i pomocy publicznej.
6 września 2007 roku w Krynicy Komisarz ds. polityki
regionalnej Danuta Hübner, Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka oraz przedstawiciele pięciu zarządów
województw: dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podpisali postanowienia KE
o akceptacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Tym
samym WRPO 2007-2013 znalazło się w pierwszej piątce
polskich regionalnych programów przyjętych przez Komisję.
W celu faktycznego rozpoczęcia realizacji Programu konieczne było zawarcie „umowy” ze stroną krajową określającej zasady i warunki dofinansowania WRPO 2007-2013.
W związku z tym 6 lutego 2008 roku Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, działając jako IZ, zawarł Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego, w którym zostały wyartykułowane stosowne ustalenia, niezbędne dla
realizacji Programu.

Ogólna charakterystyka WRPO 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013 stanowił dokument, o którym mowa w art. 2
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Program objął
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okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Był
instrumentem realizującym działania prowadzące do
zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych
i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizował jeden
z trzech celów określonych w art. 3 ww. rozporządzenia,
jakim jest konwergencja. Krajową podstawę prawną dla
opracowania, wdrażania i realizacji WRPO 2007-2013 stanowiła ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658).
Obszar interwencji programu wynikał ze Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku (z 2005 roku).
Jego zakres ograniczony był listą priorytetów EFRR, wskazanych przez KE dla perspektywy 2007-2013.
Struktura Programu – liczba i zakres priorytetów, ich
pola interwencji, poprzez które był on realizowany – wynikała także z polityk wspólnotowych określonych w odnowionej Strategii Lizbońskiej, Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata
2005-2008, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 20072013 oraz polityki krajowej określonej w SRK i w NSRO
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem
głównym było „Wzmocnienie potencjału rozwojowego
Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”. Spełnieniu tego celu miała służyć realizacja trzech
celów szczegółowych: „Poprawa warunków inwestowania”,
„Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców” oraz „Wzrost
udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu”.
Realizację celów WRPO 2007-2013 zaplanowano poprzez priorytety Programu oraz określone w nich obszary
interwencji i projekty. Pola interwencji poszczególnych
priorytetów zostały tak zaprojektowane, żeby zawierały
się w obrębie pól interwencji priorytetów EFRR. W związku z tym w ramach Programu zaprojektowano działania,
które określone zostały w jego dokumencie wdrożeniowym, tj. Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
(tab. 1).

Działania realizowane w ramach WRPO 2007-2013
finansowane były przez EFRR oraz środki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne. Na ich realizację Wielkopolska według wstępnej alokacji miała otrzymać
1 130 264 097 EUR, jednak jeszcze przed przyjęciem Programu kwota ta została zwiększona (w ramach mechanizmu kompensacyjnego dla czterech województw, które
uzyskały najmniej środków na 1 mieszkańca zgodnie z algorytmem podziału środków) do 1 272 792 644 EUR. Natomiast w wyniku przeglądu i renegocjacji z KE programów
operacyjnych w ramach NSRO w 2011 roku Wielkopolska
otrzymała dodatkowe środki na realizację WRPO 20072013 pochodzące z KRW i dostosowania technicznego, co
zwiększyło ogólną kwotę środków EFRR w programie do
1 332 573 532 EUR. Przy podziale środków na poszczególne obszary konieczne było przeznaczenie znacznej puli
środków (ponad 40% środków EFRR) na realizację tzw. projektów prolizbońskich, tj. takich, które bezpośrednio miały
realizować cele Strategii Lizbońskiej.
WRPO 2007-2013 cechowała przede wszystkim nowoczesność. Był to program zawierający wiele nowych, nie
tylko w skali Wielkopolski, rozwiązań. Postawiono w nim
na rozwój zwrotnych instrumentów finansowych, takich
jak JEREMIE (z alokacją ok. 500 mln zł) czy JESSICA (ok.
330 mln zł). W sposób szczególny potraktowano infrastrukturę podstawową, w tym informatyczną, a także bezpośrednie wsparcie przedsiębiorczości, w ramach którego
preferowane były projekty proinnowacyjne oraz sektora
badawczo-rozwojowego. Nie zapomniano także o infrastrukturze społecznej, uwzględniono szerokie wsparcie
przedsięwzięć dotyczących rozbudowy infrastruktury
szkół wyższych.
Środki EFRR w ramach WRPO 2007-2013 alokowane
były przede wszystkim na dziedziny, które uznano za najbardziej istotne i mogące przynieść największy efekt rozwojowy dla Wielkopolski. Najwięcej środków przeznaczono na transport (31,9% całości alokacji Programu), którego
rozwój uznano za jeden z najistotniejszych czynników

Priorytet
I. Konkurencyjność
przedsiębiorstw

14

Działania w ramach priorytetów
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw; 1.2 Wsparcie rozwoju MSP; 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów
wsparcia przedsiębiorczości; 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji; 1.5 Promocja regionalnej gospodarki; 1.6 Rozwój sieci i kooperacji; 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
II. Infrastruktura
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojekomunikacyjna
wódzkich w miastach na prawach powiatu); 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego
układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego; 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich; 2.5 Rozwój
miejskiego transportu zbiorowego; 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej; 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego; 2.9 Informatyzacja sektora
publicznego
III. Środowisko
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna
przyrodnicze
środowisku; 3.3 Wsparcie ochrony przyrody; 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa; 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa; 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego; 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
IV. Rewitalizacja obszarów 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich; 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojproblemowych
skowych
V. Infrastruktura dla
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego; 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznekapitału ludzkiego
go; 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie; 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
VI. Turystyka i środowisko 6.1 Turystyka; 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
kulturowe
VII. Pomoc techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO; 7.2 Informacja i promocja WRPO

Tab. 1. Podział WRPO 2007-2013 na priorytety i działania
Źródło: Opracowanie własne
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Wkład EFRR*
Wkład krajowy*
Finansowanie ogółem
(EUR)
(EFRR + wkład krajowy) (EUR)
(EUR)
% EFRR w programie
I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
343 367 888
25,77
177 578 251
520 946 139
II. Infrastruktura komunikacyjna
537 661 547
40,35
131 064 857
668 726 404
III. Środowisko przyrodnicze
173 821 000
13,04
43 024 098
216 845 098
IV. Rewitalizacja obszarów problemowych
54 060 000
4,06
18 020 000
72 080 000
V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
121 284 097
9,10
38 174 052
159 458 149
VI. Turystyka i środowisko kulturowe
61 470 000
4,61
25 648 921
87 118 921
VII. Pomoc techniczna
40 909 000
3,07
0
40 909 000
Ogółem
1 332 573 532
100,00
433 510 179
1 766 083 711
* Kwoty alokacji ostatecznej po uwzględnieniu dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego
Priorytet

Tab. 2. Alokacja na priorytety w ramach WRPO 2007-2013
Źródło: Opracowanie własne

warunkujących wzrost konkurencyjności regionu i jego
dalszy rozwój. Duże znaczenie – szczególnie, jak się później okazało, w realiach spowolnienia gospodarczego spowodowanego światowym kryzysem finansowym – miało
wsparcie inwestycji w zakresie przedsiębiorczości (13,5%
alokacji). Priorytetowy charakter miało także wsparcie sektora B+R (11,1% alokacji), jako jednego z podstawowych
czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Kolejna priorytetowa dziedzina to społeczeństwo informacyjne
(6,5% alokacji WRPO) z dużym projektem związanym z budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, jako podstawy, jak się spodziewano, dalszego rozwoju branży ICT
i coraz szerszego wykorzystania technologii informacyjno
-komunikacyjnych w Wielkopolsce. Mówiąc o dziedzinach
priorytetowych z punktu widzenia rozwoju województwa
nie można nie wspomnieć o wsparciu rozbudowy infrastruktury społecznej (10,0% alokacji) oraz ochrony środowiska (11,8% alokacji).
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie do
WRPO 2007-2013 nowych finansowych instrumentów
zwrotnych. JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla
Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to pilotażowa
inicjatywa uruchomiona w okresie programowania 20072013 przez KE i Europejski Fundusz Inwestycyjny. JEREMIE był pozadotacyjną formą wsparcia przedsiębiorstw,
umożliwiającą dostęp MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Województwo Wielkopolskie było pierwszym
regionem w Polsce, który rozpoczął wdrażanie Inicjatywy
JEREMIE i jednocześnie regionem o największej alokacji spośród polskich regionów w okresie programowania
2007-2013. 21 lipca 2009 roku Województwo Wielkopolskie zawarło Umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
powierzając mu tym samym (jako Beneficjentowi) utworzenie jednego Funduszu Powierniczego JEREMIE dla Województwa Wielkopolskiego.
Drugim instrumentem zwrotnym wdrożonym w ramach Programu była JESSICA (ang. Joint European Support
for Sustainable Investment In City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich), tj. pilotażowa inicjatywa uruchomiona przez KE i Europejski Bank Inwestycyjny przy
współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. W przypadku tej inicjatywy Województwo Wielkopolskie było pierwszym regionem nie tylko w Polsce, ale w całej w Unii Europejskiej, który rozpoczął wdrażanie Inicjatywy JESSICA
i jednocześnie regionem o największej alokacji spośród

pięciu regionów w Polsce, które przystąpiły do jej wdrażania. 29 kwietnia 2009 roku Województwo Wielkopolskie
zawarło Umowę o Finansowaniu z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym (EBI), powierzając mu tym samym utworzenie jednego Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Wielkopolskiego.
W ramach WRPO 2007-2013 przewidziano realizację
3 dużych (zgodnie z nomenklaturą KE) projektów. Obok
wspomnianej już Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
(dofinansowanie EFRR 64 mln EUR), był to projekt dotyczący
zakupu taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich
przewozów kolejowych (dofinansowanie ponad 36,6 mln
EUR) oraz Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo
w Poznaniu (dofinansowanie prawie 21,7 mln EUR).
WRPO 2007-2013, podobnie jak inne programy operacyjne w tej perspektywie, charakteryzował się zastosowaniem szeregu nowych w porównaniu do poprzedniego
okresu rozwiązań programowo-wdrożeniowych. Należały do nich m.in.: jednofunduszowość programu, wprowadzenie zasady n+3 (dla lat 2007-2010) i n+2 (dla lat
2011-2013), możliwość zastosowania nowych zwrotnych
instrumentów finansowych, wprowadzenie obok trybu
konkursowego trybu systemowego wyboru projektów
oraz umożliwienie realizacji projektów o strategicznym
znaczeniu dla obszaru, na którym ma być realizowany lub
dla branży, której dotyczy, w trybie pozakonkursowym, po
włączeniu go do indykatywnego wykazu indywidualnych
projektów kluczowych. Uwzględniono także możliwość
zastosowania cross-financingu (finansowania krzyżowego), który zakłada dopuszczenie częściowego finansowania poszczególnych projektów, objętych wsparciem danego funduszu, przy pomocy środków innego funduszu.

System zarządzania i wdrażania WRPO
2007-2013
Funkcję IZ WRPO 2007-2013 pełnił Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, który wykonywał zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu
Wdrażania Programu Regionalnego UMWW. Departament
Polityki Regionalnej odpowiadał za zarządzanie całością
WRPO 2007-2013, monitoring, ewaluację, kontrolę Programu, pomoc techniczną, informację i promocję oraz szkolenia. Departament Wdrażania Programu Regionalnego
odpowiadał za nabór wniosków, ocenę i wybór projektów,
finansowanie, a także kontrolę i monitoring projektów.
Instytucją Pośredniczącą (IP) dla Priorytetu III Środowisko
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przyrodnicze był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który współpracował w tym zakresie z IZ Programu. Ponadto jednostkami
UMWW obsługującymi system wdrażania pod względem
technicznym były: Biuro Obsługi Funduszy, Departament
Finansów oraz Departament Kontroli.
Zarząd Województwa w listopadzie 2007 roku powołał
Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO). W jego skład
wchodzili przedstawiciele m.in. IZ, IP, ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego jako koordynatora RPO,
ministrów stosownych resortów, samorządów terytorialnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych, a także
KE. Do głównych zadań KM WRPO należało: zatwierdzenie
kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013,
analizowanie rezultatów realizacji Programu, okresowe
badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów określonych w Programie, analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowego raportu z jego wdrażania.
Ponadto IZ WRPO 2007-2013 zarządzając wdrażaniem
Programu współpracowała w tym zakresie z Instytucją
Certyfikującą (IC) – MRR oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, któremu na mocy porozumienia z IC zostały
oddelegowane określone zadania dotyczące certyfikacji
wydatków w ramach Programu. Natomiast nadzór nad
procedurami wdrażania WRPO 2007-2013 oraz kontrola
prawidłowego wykorzystania środków unijnych w ramach
realizacji Programu były prowadzone przez Instytucję Audytową, której funkcje powierzone zostały Generalnemu
Inspektorowi Kontroli Skarbowej.
Dla sprawnej realizacji Programu konieczne było
opracowanie szeregu dokumentów wdrożeniowych, do
których należały: Szczegółowy opis priorytetów WRPO
2007-2013, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Instrukcje
wykonawcze IZ i IP, Kryteria wyboru projektów, Wytyczne
IZ i IP. W trakcie realizacji Programu dokumenty te ulegały
zmianom, a dla każdego konkursu projektów przygotowywane były odrębne komplety dokumentacji konkursowej.
Natomiast w celu nienakładania się na siebie interwencji
z różnych programów istotnym dokumentem była Linia
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, przyjęta (i kilkakrotnie modyfikowana) przez Komitet
Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
(KK NSRO).

przewidywanego udziału podmiotów publicznych wśród
beneficjentów, interpretacji zasad pomocy publicznej
oraz z konieczności dokonania niezbędnych korekt technicznych i redakcyjnych. Przyjęte w wyniku renegocjacji
z KE zmiany pozwoliły IZ na poprawę sprawności zarządzania Programem. Przez zmianę sposobu wyliczania
wkładu krajowego, tj. w stosunku do całkowitej kwoty
wydatków kwalifikowanych, IZ uzyskała możliwość szybkiej zmiany podziału indykatywnych kwot wkładu publicznego i prywatnego bez potrzeby długoterminowych
renegocjacji z KE. Ponadto dokonane korekty planu finansowego WRPO 2007-2013 pozwoliły na lepsze dostosowanie założeń Programu do spodziewanych efektów.
Zmiany te zostały notyfikowane przez KE Decyzją Komisji
K(2008)6122 z 21 października 2008 roku, po czym przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1949/2008 z 6 listopada 2008 roku.
Druga zmiana Programu miała miejsce w 2009 roku
i dotyczyła zapisów wynikających z wejścia w życie od
1 stycznia 2010 roku zmienionej ustawy o finansach publicznych. Modyfikacja treści WRPO 2007-2013 dokonana
została poprzez wprowadzenie zapisów zredagowanych
przez Instytucję Koordynującą NSRO. Uzgodnienia dokonane między MRR a KE przewidywały, że zmiana treści
wszystkich 16 RPO, wynikająca z modyfikacji ustawy o finansach publicznych, będzie dokonana według jednolitego zapisu przyjętego w drodze uchwały przez KK NSRO.
W związku z tym zmieniono odpowiednie zapisy rozdziału
7. WRPO 2007-2013 „Przepisy wykonawcze” w zakresie przepływów finansowych, co umożliwiło jego dalsze sprawne
wdrażanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W dniu 7 stycznia 2010 roku KM WRPO uchwałą nr
19/2010 przyjął zalecane zmiany w Programie. Zgodnie
z procedurą określoną przez KK NSRO, IZ WRPO 2007-2013
w lipcu 2010 roku przekazała KE informację o dokonaniu
zmian w Programie w związku z wejściem w życie ustawy
o finansach publicznych. W wyniku ustaleń z KE przyjęto,
że powyższe zmiany, uznane jako zmiany techniczne, zostaną formalnie wprowadzone do Programu przy kolejnej
jego zmianie, dokonywanej w wyniku jego śródokresowego przeglądu.
Kolejna, trzecia zmiana Programu miała miejsce w 2011
roku. Została dokonana w związku z jego przeglądem
i oceną przeprowadzoną na podstawie art. 48 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, a także w związku z podziałem środków KRW oraz środków dostosowania technicznego. Polska zdecydowała się na utworzenie KRW
dla programów operacyjnych na podstawie art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach środków
strukturalnych, określonych przez NSRO. Z ogólnej kwoty
1 331 304 099 EUR dostępnej w ramach KRW, na RPO (finansowane z EFRR) przeznaczono 512 029 305 EUR. Sposób podziału tych środków pomiędzy poszczególne RPO
został określony przez KK NSRO, który ustalił, że kryteriami
podziału będą:
kryterium wykorzystania środków wspólnotowych

– wartość środków UE we wnioskach o płatność przekazanych przez IZ do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do końca 2010 roku, odniesioną do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO,
kryterium kontraktacji – poziom zakontraktowanych
środków w stosunku do alokacji przeznaczonej na po-

Zmiany WRPO 2007-2013
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Nie jest możliwe, aby program zaplanowany na 7 lat nie
podlegał modyfikacjom. W ciągu tak długiego okresu
mogą zajść istotne zmiany w szeroko pojętym otoczeniu
programu. W trakcie realizacji WRPO 2007-2013 wystąpiły
także różnego rodzaju zmiany, wymuszające jego modyfikacje. W czasie jego wdrażania dokonano łącznie 4 zmian,
w tym 3 przeprowadzone zostały według pełnej procedury renegocjacji Programu z KE.
Pierwsza modyfikacja, uzasadniana trudnościami
w realizacji Programu, dokonana została na wniosek IZ
WRPO 2007-2013 w 2008 roku. Istota zmian polegała
na modyfikacji tabeli finansowej, co wynikało ze zmiany
metody liczenia wkładu EFRR w realizację poszczególnych priorytetów Programu, szacunków dotyczących

•
•
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szczególne obszary wsparcia odpowiadające wydatkom prolizbońskim, m.in. na badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość, społeczeństwo
informacyjne, energię, ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.
Ostatecznie środki z rezerwy wykonania dla poszczególnych RPO zostały rozdysponowane zgodnie z kolejnością
miejsc zajmowanych przez województwa w łącznym rankingu – Wielkopolska zajęła w nim trzecie miejsce.
Ponadto podczas negocjacji perspektywy finansowej
2007-2013 (pkt 17 tzw. Porozumienia Międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją
w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania
finansami z 17 maja 2006 roku) zdecydowano o możliwości zastosowania mechanizmu tzw. dostosowania technicznego. W efekcie, w związku z faktem niedoszacowania
wyników gospodarczych niektórych państw członkowskich, w 2010 roku w ramach tego mechanizmu przyznano
Polsce dodatkowe środki, z których – zgodnie z uchwałą
nr 44 z 25 czerwca 2010 roku KK NSRO w sprawie podziału dodatkowych środków wspólnotowych na realizację
NSRO na lata 2007-2013 – 150 mln EUR przeznaczono do
podziału pomiędzy RPO.
Dodatkowe środki pochodzące z KRW dla Wielkopolski
w kwocie 48 248 915 EUR wykorzystane zostały przede
wszystkim na realizację celów lizbońskich oraz Strategii
Europa 2020. Większość przeznaczono na kontynuację
budowy internetowej sieci szerokopasmowej w regionie,
część środków przeznaczono na wsparcie infrastruktury
transportu lotniczego, a także na dotacje inwestycyjne
dla przedsiębiorstw, znacznie ograniczone w trakcie realizacji Programu ze względu na decyzje o zwiększeniu
nakładów na instrumenty finansowe w ramach inicjatywy
JEREMIE. Kwota 1 mln EUR przeznaczona została ponadto
na dofinansowanie Pomocy Technicznej, co pozwoliło sfinansować bieżące koszty funkcjonowania, dokumentację
projektową niektórych istotnych dla rozwoju Wielkopolski inwestycji oraz prace, badania i ekspertyzy związane
z przygotowaniem do następnego okresu programowania
2014-2020 oraz realizacji Strategii Europa 2020.
Dodatkowe środki pochodzące z dostosowania technicznego, w wysokości 11 531 973 EUR wykorzystane

zostały na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw. W ramach tej zmiany w WRPO 2007-2013 uwzględniono, poza
podziałem dodatkowych środków, również zmianę części wartości wskaźników realizacji Programu, tzw. zmiany
techniczne wynikające z wejścia w życie 1 stycznia 2010
roku zmienionej ustawy o finansach publicznych, a także
uzupełniono listę projektów dużych o 2 kolejne projekty
kluczowe dla rozwoju województwa oraz wprowadzono
inne stosowne korekty wymagających tego kwestii.
Po uzgodnieniach z MRR i przeprowadzeniu za pośrednictwem systemu SFC2007 negocjacji, Komisja 21 grudnia
2011 roku podjęła decyzję K(2011)9787 o zmianie WRPO
2007-2013. Natomiast 29 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 1473/2011
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Ostatnia zmiana WRPO 2007-2013 przeprowadzona została na przełomie 2015 i 2016 roku. Wynikała ona z chęci
maksymalnego wykorzystania alokacji finansowej Programu. IZ WRPO 2007-2013 wykorzystała możliwość stworzoną przez KE, sformułowaną w stanowisku KE zawartym
w piśmie z 7 grudnia 2015 roku, zachęcającym Polskę do
wykorzystania dostępnych mechanizmów absorpcji środków UE przez m.in. modyfikację stóp dofinansowania na
poziomie osi priorytetowych, zmianę wysokości wkładu
krajowego, wskazanych w treści WRPO 2007-2013 i podlegających decyzji KE. W związku z tym IZ przedstawiła
propozycję stosownych zmian Programu, które zostały
przyjęte w trybie obiegowym Uchwałą KM WRPO oraz
stosowną Uchwałą Zarządu Województwa w grudniu
2015 roku. Dotyczyły one: realokacji środków z Osi Priorytetowych I, III i VII z przeznaczeniem dla Osi Priorytetowej
V w celu efektywnego wykorzystania pełnej alokacji środków EFRR w Programie, doprecyzowania indykatywnych
kwot wkładów krajowych w poszczególnych priorytetach
oraz uzupełnienia opisu i uzasadnienia realizacji Priorytetu
V w związku z przesunięciem kwot, a także korekt stosownych zapisów w odpowiednich miejscach Programu. Taki
zakres zmian uzyskał pozytywną opinię Instytucji Koordynującej RPO i 29 grudnia 2015 roku został przekazany systemem SFC2007 do KE. W dniu 10 marca 2016 roku KE decyzją nr C(2016) 1498 przyjęła zmieniony WRPO 2007-2013.
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Agata Jakubowicz
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wsparcie finansowe dla Wielkopolski w ramach polityki
spójności w perspektywie finansowej 2007-2013
Wstęp
Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska stała
się jednym z największych beneficjentów pomocy unijnej.
Lata 2007-2013 były kolejnym okresem programowania,
w ramach którego Polsce przyznano wsparcie nie tylko na
rozwój całego kraju, ale w szczególności poszczególnych regionów. Kluczowym źródłem wsparcia rozwoju w tym okresie była polityka spójności, której podstawowym celem było
zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej wśród
krajów UE, głównie poprzez pomoc słabiej rozwiniętym
regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich.
Wsparcie obejmowało w szczególności działania mające na
celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju i w poziomie
życia w poszczególnych regionach oraz rozwój zasobów
ludzkich, aby docelowo osiągnąć standardy europejskie.
W polityce regionalnej w perspektywie finansowania
2007-2013, obok spójności ekonomicznej i społecznej, równie ważne miejsce zajęła kwestia spójności terytorialnej.
Spójność terytorialna stanowiła uzupełnienie i wzmocnienie spójności gospodarczo-społecznej i oznaczała zrównoważony oraz jednolity rozwój całego terytorium UE, w tym
pod względem infrastruktury, koncentracji działalności
człowieka i równych szans. Zgodnie z założeniem polityka
spójności miała umożliwić wszystkim regionom skuteczne
konkurowanie w ramach rynku wewnętrznego. W znacznie
mniejszym stopniu niż w poprzedniej perspektywie dotacje
unijne były przekazywane jako redystrybucja dochodów
z obszarów bogatszych na rzecz regionów biedniejszych,
a ich najważniejszym celem było stymulowanie innowacyjności i atrakcyjności regionów. Bardzo ważne miejsce w polityce regionalnej zajęła także edukacja i kształcenie.
CELE
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Konwergencja

EFRR

EFS

Regionalna konkurencyjność
i zatrudnienie

EFRR

EFS

Europejska współpraca terytorialna

EFRR

FS

Tab. 1. Realizacja celów polityki regionalnej poprzez fundusze UE
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/regional_policy/
archive/policy/object/index_pl.htm

Głównym celem programów unijnych była poprawa
poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Niezmiennie największa część
środków była przeznaczana na zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami, pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy. Fundusze funkcjonujące w ramach unijnej polityki regionalnej w latach

2007-2013 (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)
realizowały trzy podstawowe cele, jakimi były: Konwergencja, Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach oraz Europejska współpraca terytorialna.
Na podstawie odpowiednich wskaźników statystycznych Polska została w pełni zaliczona do grona krajów
objętych celem Konwergencja. W jego ramach wspierano
regiony (NUTS 2), których PKB (produkt krajowy brutto) na
jednego mieszkańca był niższy niż 75% średniej unijnej.
Z kolei ze środków Funduszu Spójności mogły korzystać
państwa, których DNB (dochód narodowy brutto) był niższy niż 90% średniej unijnej. Wielkopolska, z racji wartości
PKB w ujęciu regionalnym nieprzekraczającej 75% średniej
unijnej oraz wartości DNB dla Polski poniżej 90% średniej
UE, uzyskała prawo do skorzystania ze środków wszystkich
trzech źródeł finansowania (funduszy) polityki regionalnej.

Alokacja środków
W ramach celu Konwergencja wspierane były działania
związane z tworzeniem warunków sprzyjających wzrostowi oraz czynniki prowadzące do rzeczywistego zniwelowania różnic rozwojowych w najsłabiej rozwiniętych państwach członkowskich i regionach. Fundusze dostępne
w ramach celu Konwergencja wyniosły 282,8 mld EUR, co
stanowiło 81,5% ogółu środków unijnej polityki spójności. W perspektywie na lata 2007-2013 budżet ten wyniósł
347 mld EUR. Polska miała do rozdysponowania około
67,3 mld EUR, co stanowiło 19% budżetu ogółem i tym samym stała się największym beneficjentem środków europejskiej polityki spójności w tym okresie. W ramach celu
Konwergencja ostatecznie przekazano Polsce 66,7 mld
EUR, zaś 731 mln EUR w ramach celu Europejska współpraca terytorialna.
Wdrażanie Funduszy Europejskich w latach 2007-2013
w Polsce odbywało się za pomocą Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), które określały priorytety
i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy
unijnych. Cel strategiczny NSRO obejmował tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Obok działań
o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele
NSRO były realizowane za pomocą, współfinansowanych
ze środków unijnych, krajowych programów operacyjnych
zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, regionalnych programów operacyjnych zarządzanych
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przez zarządy poszczególnych województw (w przypadku
województwa wielkopolskiego był to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013) oraz
projektów współfinansowanych za pomocą pozostałych
instrumentów strukturalnych. W porównaniu do wcześniejszej perspektywy dla okresu finansowania 2007-2013
częściowa decentralizacja wdrażania programów operacyjnych była kluczową zmianą z punktu widzenia zarządzania środkami.

kwoty pochodzące z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania oraz tzw. dostosowania technicznego. Ostateczna alokacja dla WRPO 2007-2013 wyniosła 1 332 573 532 EUR.
Województwo wielkopolskie otrzymało tym samym 7,7%
krajowej alokacji na RPO. W porównaniu do pozostałych województw Wielkopolska uplasowała się pod tym
względem na czwartym miejscu w kraju, za województwami: mazowieckim (10,8%), śląskim (10,1%), małopolskim (7,8%). Przeliczając natomiast alokację na 1 mieszkańca Wielkopolska znalazła się na 14. miejscu wśród
województw z wartością wskaźnika 393,5 EUR (16. miejsce mazowieckie z wartością 359,8 EUR, zaś 15. śląskie
z wartością 373,5 EUR), przy średniej wartości dla kraju na
poziomie 451,7 EUR.
W WRPO 2007-2013 przewidziano wsparcie finansowe
w ramach siedmiu priorytetów podzielonych na 33 działania oraz poddziałania. Osobny podział stanowiły Kategorie
Interwencji (KI), wykorzystywane do celów statystycznych
rocznych sprawozdań dotyczących funduszy strukturalnych i ich wykorzystania, będących źródłem informacji
o poszczególnych politykach UE.
Do głównych priorytetów Programu zaliczono:
I Konkurencyjność przedsiębiorstw;
II Infrastrukturę komunikacyjną;
III Środowisko przyrodnicze;
IV Rewitalizację;
V Infrastrukturę dla kapitału ludzkiego;
VI Turystykę i środowisko kulturowe;
VII Pomoc techniczną.

Program

Źródło
finansowania

Alokacja
wg NSRO
(mld EUR)

Program Infrastruktura i Środowisko

EFRR, FS

27,9

Program Kapitał Ludzki

EFS

9,7

Program Innowacyjna Gospodarka

EFRR

8,3

Program Rozwój Polski Wschodniej

EFRR

2,3

Program Pomoc Techniczna

EFRR

0,5

Programy Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

EFRR

0,7

16 programów regionalnych

EFRR

16,5

-

66,0
(67,3 łącznie
z KRW i DT)

Razem

Tab. 2. Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w Polsce w układzie poszczególnych programów
operacyjnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSRO 2007-2013 i informacji MRR
dot. KRW i DT

Alokacja
Alokacja
z uwzględnieniem
Województwo
(mln
KRW i DT (mln
EUR)
EUR)
dolnośląskie

Udział
%
w alokacji

Alokacja na
1 mieszkańca
(EUR)*

1 213,1

1 239,9

7,2

430,8

951,0

996,1

5,8

482,1

lubelskie

1 155,9

1 188,0

6,9

548,4

lubuskie

439,2

494,4

2,9

490,2

łódzkie

1 006,4

1 046,0

6,1

409,2

małopolskie

1 290,3

1 341,4

7,8

409,1

mazowieckie

1 831,5

1 866,8

10,8

359,8

427,1

485,2

2,8

467,8

kujawskopomorskie

opolskie
podkarpackie

1 136,3

1 188,9

6,9

566,9

podlaskie

636,2

669,5

3,9

561,4

pomorskie

885,1

938,4

5,5

424,4

1 713,0

1 738,3

10,1

373,5

śląskie
świętokrzyskie

725,8

765,9

4,4

600,4

warmińskomazurskie

1 036,5

1 070,6

6,2

750,7

wielkopolskie

1 272,8

1 332,6

7,7

393,5

835,4

855,8

5,0

505,7

17 217,6

100,0

451,7

zachodniopomorskie
Razem

16 555,6

Tab. 3. Szczegółowy podział środków na regionalne programy
operacyjne w Polsce
* według liczby ludności na koniec 2007 roku (z BDL GUS)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSRO 2007-2013 i informacji MRR
dot. KRW i DT

Zgodnie z powyższym w Polsce w ramach perspektywy 2007-2013 oprócz programów krajowych zaprojektowano również 16 regionalnych programów operacyjnych
(RPO). Alokację środków na poszczególne RPO prezentuje
tabela 3 uwzględniająca korektę Programów wynikającą
z uzupełnienia ostatecznej puli środków o dodatkowe

•
•
•
•
•
•
•

Alokacja
z EFRR
(EUR)

Priorytet

Udział %
w alokacji

I Konkurencyjność przedsiębiorstw

343 367 888

25,77

II Infrastruktura komunikacyjna

537 661 547

40,35

III Środowisko przyrodnicze

173 821 000

13,04

54 060 000

4,06

IV Rewitalizacja obszarów problemowych
V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

121 284 097

9,10

VI Turystyka i środowisko kulturowe

61 470 000

4,61

VII Pomoc techniczna

40 909 000

Razem

1 332 573 532

3,07
100,0

Tab. 4. Środki EFRR wg priorytetów WRPO 2007-2013
Źródło: WRPO 2007-2013 (wersja 8.2), SZOP WRPO

Projekty realizowane w ramach perspektywy 2007-2013
z uwagi na przyjęty system finansowania przez poszczególne programy operacyjne miały dwojaki charakter. Z EFRR
finansowano przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym
(tzw. twarde), związane głównie z wyposażeniem infrastrukturalnym. Tego typu projekty miały przyczynić się do
podniesienia atrakcyjności i rangi regionu w kraju oraz poza
jego granicami oraz do wzrostu wartości podstawowych
wskaźników społeczno-gospodarczych, w tym głównie
poziomu PKB per capita w stosunku do średniej UE. Z kolei
z EFS dofinansowywano projekty z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego (tzw. miękkie), polegające na inwestycji w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. Realizacja tych projektów miała przyczynić się do zwiększania
zatrudnienia oraz spójności społecznej.
W perspektywie 2007-2013 wsparcie dla projektów
„miękkich” przewidziano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), współfinansowanego ze środków
EFS. Program ten stanowił w znacznej mierze kontynuację
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Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich (SPO RZL), funkcjonującego w latach 2004-2006.
Obok realizacji celów polityki spójności POKL stanowił także odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE postawiła Strategia Lizbońska. Do wyzwań
tych należały: wzrost atrakcyjności całej Europy jako miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby
trwałych miejsc pracy.
Program POKL składał się z 10 priorytetów, a finansowany był w 85% ze środków UE (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych. Obejmował dwa komponenty – centralny
(Priorytety I-V i X) i regionalny (Priorytety VI-IX) – różniące
się zakresem przewidzianego wsparcia, wyrażonym poszczególnymi priorytetami. W przypadku komponentu regionalnego poszczególne projekty mogły być zarządzane
i wdrażane wyłącznie w ramach jednego województwa.
Zakres wsparcia POKL koncentrował się w szczególności
na budowie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz na
rozwoju zasobów ludzkich poprzez kształcenie, szkolenia,
pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej i różnych inicjatyw społecznych.
Instytucjami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych priorytetów komponentu centralnego POKL (Instytucjami Pośredniczącymi) w latach 2007-2013 były:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Priorytety I i II),
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Priorytet III) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Priorytet IV). Dla
Priorytetu V Dobre rządzenie nie wyznaczono Instytucji Pośredniczącej, a działaniami zarządzało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

–– Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na obszarach wiejskich;
Priorytet VII Promocja integracji społecznej:
–– Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
–– Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
–– Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:
–– Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
–– Transfer wiedzy;
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
–– Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty,
–– Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
–– Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego,
–– Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
–– Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących
III Wysoka jakość systemu oświaty
IV Szkolnictwo wyższe i nauka
V Dobre rządzenie

Priorytet VIII
(mln EUR)

Priorytet IX
(mln EUR)

Ogółem
(mln EUR)

Ogółem na
mieszkańca
(EUR)*

171,0

105,8

108,9

131,8

517,6

211,3

kujawskopomorskie

182,2

98,2

76,9

119,3

476,6

179,8

lubelskie

200,5

122,6

122,9

136,1

582,1

230,7

lubuskie

66,1

39,6

38,7

48,8

193,2

268,7

łódzkie

186,1

115,0

114,6

148,4

564,0

191,6

małopolskie

209,4

131,9

134,2

172,0

647,5

220,7

mazowieckie

307,3

196,9

198,7

246,2

949,1

197,5

89,6

36,4

54,8

58,5

239,2

182,9

107,6

102,4

124,7

555,2

230,6

podlaskie

98,9

61,7

60,4

71,5

292,5

264,7

599,7

pomorskie

148,3

80,8

92,7

103,4

425,2

245,3

839,4

śląskie

264,8

160,2

157,6

186,9

769,5

192,3

364,9

świętokrzyskie

134,6

81,7

74,3

99,2

389,9

165,3

warmińskomazurskie

163,2

78,9

71,8

89,1

403,0

305,7

wielkopolskie

202,6

131,4

134,8

166,0

634,8

282,6

zachodniopomorskie

156,5

87,9

77,1

93,6

415,0

187,4

2 801,4 1 636,5 1 621,0 1 995,6 8 054,4

245,2

611,4

2 381,2

VII Promocja integracji społecznej

1 391,0

VIII Regionalne kadry gospodarki

1 377,8

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

1 696,2
381,3

Razem

dolnośląskie

Województwo

220,5

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

X Pomoc techniczna
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364,4

•

Priorytet VII
(mln EUR)

I Zatrudnienie i integracja społeczna

•

Priorytet VI
(mln EUR)

Priorytet

Alokacja EFS
(mln EUR)

•

10 007,4

opolskie
podkarpackie

POLSKA

Tab. 5. Alokacja środków z EFS wg priorytetów POKL w Polsce w latach
2007-2013 z wyróżnieniem komponentu regionalnego

Tab. 6. Alokacja środków przeznaczonych na finansowanie
komponentu regionalnego POKL w Polsce w podziale na województwa
(uwzględniająca środki krajowe i dofinansowanie z EFS)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów
Programu Kapitał Ludzki

* według liczby ludności na koniec 2007 roku (z BDL GUS)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SZOP POKL

W latach 2007-2013 w województwie wielkopolskim
funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego POKL pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Dofinansowanie z poziomu województwa opierało się na
wsparciu osób i grup społecznych w ramach priorytetów
VI-IX, które przewidywały następujące cele szczegółowe:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
–– Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie,
–– Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

•

Realizacja finansowa programów
operacyjnych na obszarze Wielkopolski
Z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na
terenie województwa wielkopolskiego zrealizowano łącznie 7 794 projekty (podpisane umowy i wydane decyzje)
o wartości 7 380,4 mln EUR, wspartych ze środków UE
w wysokości 4 067,7 mln EUR. Pod względem wartości dofinansowania największy udział posiadały PO Infrastruktura i Środowisko (1 707,0 mln EUR; 42,0%) oraz WRPO
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2007-2013 (1 242,3 mln EUR; 30,5%) – łącznie 72,5%. Udział
PO Kapitał Ludzki wyniósł 14,1% (571,9 mln EUR), a PO Innowacyjna Gospodarka 13,4% (544,1 mln EUR). Znikome
znaczenie miał z kolei PO Pomoc Techniczna przy dofinansowaniu projektów na poziomie 2,4 mln EUR (0,1%).

11,2% i 8,6% ogółu dofinansowania UE. Duże znaczenie
posiadały również projekty związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego – Działanie 2.7 (76,6 mln EUR;
6,0%) oraz miejskiego transportu zbiorowego – Działanie
2.5 (65,9 mln EUR; 5,2%). Drugim pod względem wartości dofinansowania projektów był Priorytet I (308,9 mln
EUR; 24,2%), w ramach którego inwestycje realizowane były głównie przez przedsiębiorców MŚP – Działanie
1.2 (154,3 mln EUR; 12,1%) oraz w postaci instrumentów
wsparcia przedsiębiorczości – Działanie 1.3 (84,9 mln EUR;
6,7%). Udzielana pomoc finansowa dotyczyła również
w dużej mierze Priorytetów III (Środowisko przyrodnicze)
i V (Infrastruktura dla kapitału ludzkiego). Na powyższe
działania przeznaczono środki w wysokości 166,5 mln EUR
(13,1%) i 126,0 mln EUR (9,9%). Podobnie jak w poprzedniej perspektywie wsparcie obejmowało głównie projekty
związane z gospodarką wodno-ściekową – Działanie 3.4
(78,4 mln EUR; 6,1%) oraz ochroną zdrowia – Działanie 5.3
(64,7 mln EUR; 5,1%). Udział wielkości wsparcia projektów
związanych z pozostałymi priorytetami w kwocie dofinansowania ogółem wyniósł w każdym przypadku poniżej
5%, w tym: Priorytet IV (Rewitalizacja) – 4,4%, VI (Turystyka
i środowisko kulturowe) – 4,4% oraz VII (Pomoc techniczna)
– 3,1%. Wartości dofinansowania unijnego projektów wyniosły z kolei odpowiednio: 56,3 mln EUR, 56,2 mln EUR
i 40,0 mln EUR.
Pod względem liczby projektów według poszczególnych działań, najbardziej znaczący w perspektywie 20072013 okazał się Priorytet I obejmujący 1 567 zamierzeń,
co stanowiło 63,7% projektów ogółem w Programie. Najwięcej przedsięwzięć w Wielkopolsce uzyskało dofinansowanie w ramach Działań 1.1. i 1.2, tj. wsparcia działalności
MŚP (1 073) i mikroprzedsiębiorstw (406) – łącznie 60,1%
wszystkich projektów. Znacznie mniejsze znaczenie posiadały pozostałe Priorytety, w odniesieniu do których liczba
projektów wyniosła od 110 (Priorytet VII) do 249 (Priorytet II). Szczególnie dużą liczbę projektów zrealizowano
w obszarze Działania 2.2 związanego z poprawą dostępności drogowej (153). Kolejną grupę stanowiły projekty
w ramach Działań: 7.1 – wsparcie zarządzania i wdrażania WRPO (94), 5.3 dotyczącym ochrony zdrowia (79),
3.2 – infrastruktura energetyczna (74), 7.3 – turystyka (73),
3.6 – bezpieczeństwo środowiskowe (70), 6.2 – kultura (70)
oraz 3.4 – gospodarka wodno-ściekowa.

Liczba
projektów

Wartość
projektów
(mln EUR)

Wartość
dofinansowania
(mln EUR)

Program Infrastruktura
i Środowisko

187

3 076,4

1 707,0

Program Kapitał Ludzki

3 126

677,4

571,9

2 018

1 406,6

544,1

8

2,8

2,4

Program

Program Innowacyjna
Gospodarka
Program Pomoc
Techniczna
WRPO 2007-2013
Razem

2 455

2 217,2

1 242,3

7 794

7 380,4

4 067,7

Tab. 7. Szczegółowy podział projektów zrealizowanych na terenie
województwa wielkopolskiego w układzie poszczególnych programów
operacyjnych w latach 2007-2013 (bez projektów realizowanych na
terenie całego kraju)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013
Z danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK (system monitoringu i kontroli finansowej
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) wynika, że
w ramach WRPO 2007-2013 podpisano/wydano łącznie
2 460 umów/decyzji (co jest tożsame z liczbą zrealizowanych projektów) na łączną kwotę 2 307 256 128 EUR
(10 220 913 920 PLN), w tym dofinansowanie UE wyniosło
1 275 234 917 EUR (5 649 163 161 PLN).

Ryc. 1. Wartość dofinansowania UE w zrealizowanych projektach wg
priorytetów w ramach WRPO 2007-2013 (mln EUR; %) (z projektami
realizowanymi na terenie całego kraju)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania końcowego z wdrażania
WRPO 2007-2013

Podsumowując poziom kontraktacji WRPO w podziale
na priorytety, można zauważyć iż najwyższą kwotę dofinansowania przeznaczono na projekty w ramach Priorytetu II (521,3 mln EUR; 40,9%), związanego z rozwojem
infrastruktury komunikacyjnej. W tej grupie znalazły się
m.in. projekty wymagające dużych nakładów (tj.: budowa
lub modernizacja dróg, zakup taboru kolejowego, zakup
środków komunikacji zbiorowej). Najwięcej środków przeznaczono na projekty z zakresu drogownictwa (Działanie
2.1) i poprawy dostępności drogowej (Działanie 2.2), tj. odpowiednio 143,4 mln EUR i 109,6 mln EUR, co stanowiło
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Ryc. 2. Liczba zrealizowanych projektów wg priorytetów w ramach
WRPO 2007-2013 (z uwzględnieniem projektów realizowanych na
terenie całego kraju)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Sprawozdania końcowego
z wdrażania WRPO 2007-2013
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Priorytet

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Liczba
projektów

Działanie
1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2. Wsparcie rozwoju MSP
1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

I Konkurencyjność
przedsiębiorstw

1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
1.5. Promocja regionalnej gospodarki
1.6. Rozwój sieci i kooperacji
1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Razem
2.1. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,
z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
(drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)
2.3. Modernizacja regionalnego układu kolejowego

II Infrastruktura
komunikacyjna

2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich

1

113,2

84,9

39

88,8

38,8

1

2,6

2,6

32

3,8

2,4

15

23,2

12,7

1 567

626,9

308,9

33

170,1

143,4

153

255,4

109,6

4

68,0

42,4
36,6
65,9

2.6. Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej

2

17,0

7,7

2.7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

8

109,3

76,6

22

76,4

24,5

7

15,4

14,6

249

952,8

521,3

2

28,2

15,3

3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

74

39,4

25,6

3.3. Wsparcie ochrony przyrody

22

1,3

0,8

3.4. Gospodarka wodno-ściekowa

59

140,7

78,4

3

14,3

9,5

3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego

70

29,0

21,9

3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

24

34,5

15,0

3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie
retencji na terenie województwa

254

287,4

166,5

4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

1

58,1

43,6

4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

7

29,4

12,7

Razem

8

87,5

56,3

5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

12

79,0

45,9

5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

26

17,6

10,8

5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
w województwie

79

102,3

64,7

5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

15

7,4

4,6

132

206,3

126,0

6.1. Turystyka

73

63,1

29,9

6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

67

42,3

26,3

Razem

140

105,4

56,2

7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Razem

94

37,7

36,6

7.2. Informacja i promocja WRPO

16

3,4

3,4

110

41,1

40,0

2 460

2 307,3

1 275,2

Razem
Razem

154,3

135,2

Razem

VII Pomoc techniczna

367,1

106,0

3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

VI Turystyka
i środowisko
kulturowe

13,2

1073

1

Razem

V Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

wkład UE

28,2

19

2.9. Informatyzacja sektora publicznego

IV Rewitalizacja
obszarów
problemowych

ogółem

406

2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

2.8. Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego

III Środowisko
przyrodnicze

Wartość projektów
(mln EUR)

-

Tab. 8. Projekty zrealizowane w ramach WRPO 2007-2013 w układzie priorytetów i działań (z uwzględnieniem projektów realizowanych na terenie
całego kraju)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

Uwzględniając podział terytorialny województwa wielkopolskiego, w tym w szczególności na powiaty, należy
wskazać, iż do jednostek o największej absorpcji środków
UE w ramach WRPO 2007-2013 należały miasto Poznań
i powiat poznański, w których to beneficjenci otrzymali
łącznie odpowiednio 1,1 mld zł i 618,8 mln zł. W największej liczbie powiatów łączna wartość wsparcia projektów
oscylowała w granicach od 50 mln zł do 100 mln zł (19)

oraz od 100 mln zł do 300 mln zł (11). Relatywnie najmniejsze łączne wsparcie unijne dla beneficjentów (poniżej
40 mln zł) otrzymały powiaty średzki (37,7 mln zł) i międzychodzki (39,6 mln zł).
W przeliczeniu kwoty dofinansowania UE na 1 mieszkańca najwyższą wartość wsparcia projektów (powyżej
2 000 zł/os.) osiągnęły powiaty wągrowiecki (2 545 zł/os.),
czarnkowsko-trzcianecki (2 162 zł/os.) i miasto Poznań

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Ryc. 3. Realizacja WRPO 2007-2013 wg gmin i powiatów województwa
wielkopolskiego* ** ***
* analiza nie obejmuje projektów zrealizowanych na obszarze całego bądź
większej części województwa
** n
 a mapach z podziałem na gminy nie uwzględniano projektów realizowanych
na terenie całego powiatu
*** w przypadku gdy projekt był realizowany na obszarze kilku jednostek
dokonywano równego podziału kwoty dofinansowania na gminy/powiaty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

(2 030 zł/os.). Dominujący udział posiadały natomiast powiaty, w których beneficjenci zrealizowali projekty o niskiej
łącznej wartości wsparcia na 1 mieszkańca – 15 jednostek
o wartości do 1 000 zł/os. Szczególnie in minus wyróżniały
się tu powiaty: kolski (560 zł/os.), gnieźnieński (632 zł/os.),
średzki (654 zł/os.) i kaliski (671 zł/os.).
W przypadku podziału na gminy na pierwszym miejscu
pod względem wartości dofinansowania zrealizowanych
przez beneficjentów projektów (powyżej 100 mln zł) uplasowały się: wyraźnie dominujące miasto Poznań (1,1 mld
zł) oraz 2 ośrodki subregionalne – Kalisz (126,3 mln zł) i Konin (105,2 mln zł). Najliczniejszą grupę (107 jednostek) stanowiły gminy, w których uzyskano łączne wsparcie unijne
na realizację projektów w kwocie od 5 mln zł do 25 mln
zł. Beneficjenci realizujący projekty w gminach: Szczytniki, Mieleszyn i miasto Obrzycko otrzymali najniższe łączne
dofinansowanie UE, nieprzekraczające 100 tys. zł (odpowiednio 0,8 tys. zł, 66,6 tys. zł i 81,0 tys. zł).
Najwyższe łączne wsparcie UE (na realizację wszystkich
projektów na obszarze gminy) na 1 mieszkańca (powyżej
5 000 zł/os.) uzyskały: Czarnków (8 464 zł/os.), Doruchów
(6 819 zł/os.), Murowana Goślina (5 704 zł/os.) i Turek (5 364
zł/os.). Dominującą grupę stanowiły tu gminy (130 jednostek), w których beneficjenci zrealizowali umowy o niskiej
łącznej wartości wsparcia, tj. do 1 000 zł/os. Najmniejsze
wsparcie (poniżej 40 zł/os.) otrzymały gminy: Szczytniki,
Mieleszyn, Lądek i miasto Obrzycko.

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
– komponent regionalny
Dofinansowanie projektów zrealizowanych na terenie województwa wielkopolskiego stanowiło 7,8% środków EFS
ogółem w ramach komponentu regionalnego POKL. Województwo uplasowało się pod tym względem na czwartym miejscu w kraju za województwami: mazowieckim
(11,8%), śląskim (9,6%) i małopolskim (7,8%). Z danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK
wynika, że w ramach komponentu regionalnego POKL
w Wielkopolsce podpisano 3 126 umów na łączną kwotę
677,4 mln EUR (2 824,9 mln PLN), w tym dofinansowanie
UE wyniosło 571,9 mln EUR (2 385,1 mln PLN).
Podsumowując poziom kontraktacji (bez uwzględnienia projektów dla całego kraju) w komponencie regionalnym POKL w podziale na priorytety, można zauważyć iż
najwyższą kwotę dofinansowania przeznaczono na projekty w ramach Priorytetu VI (194,7 mln EUR; 34,0%), związanego z rynkiem pracy, głównie w zakresie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym mających
największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na
lokalnym rynku pracy, tj. bezrobotnych i biernych zawodowo. Dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 wyniosło 152,0 mln EUR (26,6%). Drugim pod względem wartości dofinansowania projektów był Priorytet IX (144,8 mln
EUR; 25,3%), którego wsparcie obejmowało upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia
przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki
opartej na wiedzy, w szczególności na obszarach wiejskich,
jak również upowszechnienie uczenia się osób dorosłych.
Szkoły i inne placówki kształcenia otrzymały wsparcie
w wysokości 79,4 mln EUR (13,9%) – Działanie 9.1. W porównywalnej wysokości udzielono pomocy finansowej
w ramach Priorytetów VIII (kadry gospodarki) i VII (integracja społeczna) – odpowiednio w wysokości 118,6 mln EUR
(20,7%) i 113,8 mln EUR (19,9%). Największe wsparcie z EFS
w tym zakresie przewidziano w obszarze poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian
zachodzących w gospodarce (Działanie 8.1) – 101,2 mln
EUR (17,7%), a także w ramach zmniejszania wykluczenia
społecznego poprzez udział instytucji pomocy społecznej
w projektach systemowych, których celem było wdrożenie
wyższych standardów usług. Warto tutaj zwrócić uwagę
na wysoką liczbę podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie aktywnej integracji w ramach Działania 7.1 wyniosło
63,5 mln EUR (11,1%).
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Ryc. 4. Wartość dofinansowania UE projektów zrealizowanych na
terenie Wielkopolski wg priorytetów komponentu regionalnego POKL
w latach 2007-2013 (mln EUR; %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK
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Priorytet

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Liczba
projektów

Działanie

ogółem

wkład UE

280

178,8

152,0

96

49,4

41,9

84

1,0

0,8

Razem

460

229,1

194,7

7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

200

74,7

63,5

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

202

48,7

41,4

271

3,0

2,6

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

VI Rynek pracy otwarty
6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
dla wszystkich
obszarach wiejskich

VII Promocja integracji
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
społecznej
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe

VIII Regionalne kadry
gospodarki

IX Rozwój
wykształcenia
i kompetencji
w regionach

Wartość projektów
(mln EUR)

34

7,4

6,3

Razem

707

133,9

113,8

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

574

122,8

101,2

56

20,5

17,4

Razem

630

143,3

118,6

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

618

93,8

79,4

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

182

45,8

38,9

55

9,2

7,8

71

11,8

9,7

348

4,0

3,4

8.2 Transfer wiedzy

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Razem
RAZEM

55

6,6

5,6

1 329

171,1

144,8

3 126

677,4

571,9

Tab. 9. Projekty zrealizowane w Wielkopolsce w ramach regionalnego komponentu POKL w układzie priorytetów i działań Programu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

Pod względem liczby projektów według poszczególnych działań najbardziej znaczący w perspektywie 20072013 w ramach komponentu regionalnego POKL okazał
się Priorytet IX, w ramach którego zrealizowano 1 329 projektów, co stanowiło 42,5% projektów ogółem. Najwięcej
przedsięwzięć w Wielkopolsce uzyskało dofinansowanie
w ramach Działania 9.1 odpowiedzialnego za zapewnienie
równych szans i wysokiej jakości edukacji (618) – 19,8%
wszystkich projektów, a także Działań 9.5 i 9.2 w zakresie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz
podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – odpowiednio 248 i 182 projekty. Nieco mniejsze
znaczenie posiadały Priorytety VII i VIII, w odniesieniu do
których liczba projektów wyniosła od 630 (Priorytet VIII;
20,2%) do 707 (Priorytet VII; 22,6%). Dużą liczbę projektów
zrealizowano w obszarze działań związanych z adaptacją
pracowników i przedsiębiorstw (574 projektów w ramach
Działania 8.1) oraz w przypadku Priorytetu VII – zwłaszcza
związanych z aktywną integracją (271 projektów w ramach
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Ryc. 5. Liczba zrealizowanych projektów na terenie Wielkopolski
wg priorytetów komponentu regionalnego POKL w latach 2007-2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

Działania 7.3 oraz 200 projektów w ramach Działania 7.1),
a także z przeciwdziałaniem wykluczeniu i wzmocnieniem
sektora ekonomii społecznej (202 projekty – Działanie 7.2).
W ramach Priorytetu VI zrealizowano najmniej, tj. 460 projektów (14,7%), przy czym były to projekty największe, biorąc pod uwagę ich przeciętną wartość. Najwięcej przedsięwzięć wdrożono w tym przypadku w ramach Działania 6.1
(poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej) – 280 projektów.
W układzie gmin i powiatów województwa wielkopolskiego największą skutecznością w absorpcji środków EFS
w ramach komponentu regionalnego POKL 2007-2013 wyróżnili się beneficjenci z powiatów: miasto Poznań, poznańskiego i konińskiego, do których przekazano odpowiednio
113,7 mln zł, 97,4 mln zł i 94,6 mln zł. W największej liczbie
powiatów zrealizowało projekty za łączną sumę dofinansowania unijnego od 25 mln zł do 50 mln zł (15 jednostek).
Najmniejsze dofinansowanie (poniżej 20 mln zł) otrzymali
beneficjenci z powiatów: międzychodzkiego (14,0 mln zł),
miasta Leszna (15,4 mln zł) i leszczyńskiego (19,7 mln zł).
Najwyższe łączne wsparcie z UE na 1 mieszkańca (powyżej 900 zł/os.) uzyskali beneficjenci z powiatów: słupeckiego (1 009 zł/os.), chodzieskiego (958 zł/os.) i wągrowieckiego (907 zł/os.). Dominujący udział posiadały jednak
powiaty, w których beneficjenci zrealizowali umowy o relatywnie niskiej łącznej wartości wsparcia na 1 mieszkańca, tj. do 600 zł/os. – 24 jednostki, w tym 10 jednostek
w przedziale od 200 zł/os. do 400 zł/os. Wartości te dotyczyły w szczególności miasta Poznania (210 zł/os.) oraz
ośrodków subregionalnych – Leszna (240 zł/os.) i Kalisza
(245 zł/os.).
Pod względem wartości wsparcia UE dla projektów
zrealizowanych przez beneficjentów wśród gmin województwa wielkopolskiego dominowały miasta na prawach

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
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Efekty realizacji komponentu regionalnego
POKL w Wielkopolsce

Ryc. 6. Realizacja POKL wg gmin i powiatów województwa
wielkopolskiego* ** ***
* analiza nie obejmuje projektów zrealizowanych na obszarze całego bądź
większej części województwa
** n
 a mapach z podziałem na gminy nie uwzględniano projektów realizowanych
na terenie całego powiatu
*** w przypadku gdy projekt był realizowany na obszarze kilku jednostek
dokonywano równego podziału kwoty dofinansowania na gminy/powiaty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK

powiatu, jednak wartości w tym względzie były wyraźnie
zróżnicowane. Na czele stawki uplasowało się miasto Poznań (113,7 mln zł), a następnie Konin (65,3 mln zł), Kalisz
(25,0 mln zł) i Leszno (15,4 mln zł). Najliczniejszą grupę stanowiły gminy, w których beneficjenci zrealizowali projekty
o łącznej kwocie wsparcia unijnego od 1 mln zł do 5 mln zł.
Najniższe dofinansowanie z EFS, nieprzekraczające 100 tys.
zł, otrzymali beneficjenci z gmin: Bojanowo, Kamieniec i Pakosław (odpowiednio 59,4 tys. zł, 80,3 tys. zł i 96,9 tys. zł).
Kwoty dofinansowania projektów ze środków UE na
1 mieszkańca w odniesieniu do poszczególnych gmin nie
różniły się znacząco. Najwyższą wartość wsparcia (powyżej
800 zł/os.) osiągnęły gminy: Malanów (975 zł/os.), miasto
Konin (866 zł/os.) i Kawęczyn (841 zł/os.). Największą grupę stanowiły gminy (89 jednostek), w których zrealizowano umowy o niskiej łącznej wartości dofinansowania od
100 zł/os. do 200 zł/os. Najmniejsze łączne wsparcie UE
(poniżej 18 zł/os.) na mieszkańca charakteryzowało projekty w takich gminach jak: Bojanowo, Tarnowo Podgórne,
Kamieniec, Miejska Górka i Kobylin.

Dzięki realizacji projektów w zakresie przewidzianym
wsparciem nastąpił szybszy rozwój edukacji, powstały
nowe miejsca pracy, zwiększyła się integracja społeczna
oraz wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstw. Wdrożenie założeń Priorytetu VI w Wielkopolsce pozwoliło na
szerszą aktywizację zawodową bezrobotnych i osób biernych zawodowo, głównie poprzez liczne szkolenia, kursy
zawodowe czy wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Z kolei realizacja Priorytetu VII umożliwiła podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób oraz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy. W przypadku Priorytetu
VIII kluczowe okazało się ułatwienie pracownikom i przedsiębiorcom przystosowania się do zmian zachodzących
w gospodarce, zaś w przypadku Priorytetu IX umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych, podniesienia
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, poprawy
kwalifikacji kadr systemu oświaty oraz upowszechnienia
idei uczenia się przez całe życie.
Ze wsparcia EFS w ramach komponentu regionalnego
POKL dla Wielkopolski korzystały zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, jak również
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa i jednostki
samorządu terytorialnego. Łącznie w projektach komponentu regionalnego POKL w Wielkopolsce wsparcie otrzymało ponad 491 tys. osób. Najwięcej osób uczestniczyło
w projektach w ramach Priorytetu IX (41,6%) i Priorytetu
VIII (22,5%), mniej liczna grupa została wsparta w ramach
Priorytetów VI (19,5%) i VII (16,5%). W zależności od posiadanego statusu na rynku pracy najwięcej uczestników
stanowiły osoby nieaktywne zawodowo (38,3%), w tym
uczące się (81,5%), oraz osoby zatrudnione (36,3%).
Mniejszy odsetek stanowiły zarejestrowane osoby bezrobotne (25,4%), w tym długotrwale bezrobotni (34,1%).
W momencie rozpoczęcia udziału w projektach 36,7%
uczestników posiadało wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub niższe, 31,4% ukończyło szkołę na poziomie
ponadgimnazjalnym, 23,3% posiadało dyplom uczelni
wyższej, a 8,6% ukończyło edukację na poziomie szkoły
pomaturalnej.
Zgodnie z założeniami Programu do głównych adresatów wsparcia należały osoby znajdujące się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, w tym mieszkańcy terenów wiejskich (46,1%) i ludzie młodzi w wieku 15-24 lata (36,3%).
Znaczna część (około połowa) ww. osób otrzymała pomoc
w projektach w ramach Priorytetu IX. Nieco mniejszą grupę wsparcia spośród wszystkich uczestników stanowiły
osoby z niepełnosprawnościami (7,4%) i osoby w wieku
55-64 lata (6,7%), które uzyskały wsparcie głównie w ramach Priorytetu VII.
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Mateusz Barełkowski
Oddział Monitorowania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Efekty rzeczowe realizacji WRPO 2007-2013
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007-2013 to znaczące nakłady finansowe, które zostały przekazane województwu w celu wzmocnienia jego
potencjału rozwojowego poprzez wzrost jego konkurencyjności i zatrudnienia. Trwałe efekty rzeczowe, które możemy obserwować w wielu miejscach każdego dnia, pokazują jak szeroki był zakres interwencji. Zadbano o wsparcie
konkurencyjności przedsiębiorstw, inwestowano w infrastrukturę komunikacyjną, wsparto ochronę środowiska
przyrodniczego, dofinansowano rewitalizację obszarów
problemowych, przekazano środki na polepszenie dostępu do infrastruktury kapitału ludzkiego, a także uwzględniono potrzeby w obszarze turystyki oraz dziedzictwa
kulturowego. Łącznie w ramach WRPO 2007-2013 zrealizowano 2 460 projektów, których wartość ogółem wyniosła
ponad 10,3 mld zł, w tym wypłacono dofinansowanie UE
w kwocie ponad 5,5 mld zł. Ponadto udzielono przedsiębiorcom 8 577 pożyczek lub poręczeń za pośrednictwem
Inicjatywy JEREMIE o wartości ponad 1,3 mld zł (około
270% pierwotnej alokacji), co pozwoliło na pozyskanie
przez przedsiębiorców wsparcia o łącznej wartości ponad
2,3 mld zł. Zawarto także 41 umów inwestycyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA na kwotę ponad 336 mln zł (ok.
109% pierwotnej alokacji), realizowanej głównie w Priorytecie IV oraz częściowo w Priorytecie I.

Priorytet I
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Celem Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw było
podwyższenie konkurencyjności regionalnej gospodarki
przy wykorzystaniu istniejącego potencjału. Priorytet zrealizowano poprzez działania prowadzące do wzmocnienia
potencjału przedsiębiorstw, ich innowacyjności, powiązań
kooperacyjnych oraz współpracy z nauką. Ponadto prowadzona była budowa instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw. Ważnym
polem interwencji priorytetu była także infrastruktura terenów inwestycyjnych.
Dzięki interwencji WRPO 2007-2013, 1 479 wielkopolskich przedsiębiorstw uzyskało dofinansowanie unijne,
głównie na inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, co w efekcie przyniosło 6 073 nowe
lub udoskonalone produkty i usługi. Warto zaznaczyć, że
prawie połowa tych inwestycji realizowana była na obszarach wiejskich, co przyczyniło się do rozwoju konkurencyjnych przedsiębiorstw, a w rezultacie do zmniejszania się
dysproporcji między aglomeracją poznańską a resztą województwa. Ponad połowa przedsiębiorców (59%) wdrożyła w swoich firmach rozwiązania w zakresie ekoefektywności, co świadczy o zmianie podejścia w prowadzeniu

1 567 projektów zakończonych
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1 479 wspartych przedsiębiorstw
19 wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych
20 wspartych IOB
12 wspartych powiązań kooperacyjnych
619,47 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych
WSKAŹNIKI REZULTATU
3 557, 4 nowych miejsc pracy
6 073 nowe/udoskonalone produkty i usługi
8 577 beneficjentów wspartych w ramach inicjatywy JEREMIE
42 inwestycje zlokalizowane na wspartych terenach inwestycyjnych
CEL
Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych
przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw
Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego
Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką
Rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów
wsparcia przedsiębiorstw
Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska

Ryc. 1. Postęp rzeczowy w Priorytecie I
Źródło: Opracowanie własne

działalności gospodarczej w bardziej odpowiedzialny
i zrównoważony sposób.
Równolegle do systemu dotacyjnego funkcjonowała także Inicjatywa JEREMIE, która umożliwiła pozyskanie
wsparcia za pomocą instrumentów zwrotnych (np. preferencyjne kredyty). Zainteresowanie oferowanymi produktami bankowymi okazało się bardzo duże, co umożliwiło
funduszom pożyczkowym i poręczeniowym wsparcie
8 577 przedsiębiorstw.
Zadbano także o kompleksową promocję gospodarki
oraz inwestycji w Wielkopolsce. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego zorganizował 30 misji gospodarczych,
w tym m.in. do Iranu, Kazachstanu czy Republiki Południowej Afryki. Umożliwiono również zainteresowanym podmiotom przedstawienie swojej oferty w trakcie 23 imprez
targowych, m.in. w Hanowerze (branża informatyczna)
i Monachium (targi inwestycyjne). Ogółem 254 podmioty
wzięły udział w projekcie łącznie 518 razy.
W ramach WRPO wsparto 20 instytucji otoczenia biznesu (IOB) oferujących 2 600 nowych usług dla przedsiębiorców. Dofinansowano również funkcjonowanie
12 powiązań kooperacyjnych (np. klastry). Pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolska jest bardzo zróżnicowanym województwem. Dlatego też postanowiono
zwiększyć potencjał gmin w regionie. Stworzono 15 stref
inwestycyjnych. Wsparto m.in. Gminę Kościan, Gminę
Gostyń, Gminę Miejską Turek oraz miasta Leszno i Kalisz.
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Łącznie uzbrojono 619 ha terenów (w tym 343 ha na terenach wiejskich), na których do końca 2016 roku zlokalizowano 42 inwestycje.
W Priorytecie I realizowano także Inicjatywę JESSICA
w zakresie wsparcia instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich. Zrealizowano pożyczkę na rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego (etap
II) oraz budowę parkingu i budynku usługowo-biurowego
przy ul. Za Bramką w Poznaniu. Oprócz tego ze względu
na specyfikę projektu zrealizowano dwa przedsięwzięcia,
które częściowo były finansowane z Inicjatywy JESSICA
ze środków z Priorytetu IV (adaptacja Hotelu Polonez na
nowe funkcje społeczno-gospodarcze oraz stworzenie
„Minicentrum Przedsiębiorczości” w Lesznie).
Podsumowując szacuje się, że wszystkie projekty
wsparte w Priorytecie I WRPO stworzyły łącznie 13,4 tys.
etatów, z czego 7,5 tys. udało się utrzymać.
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249 projektów zakończonych
WSKAŹNIKI PRODUKTU
257,41 km wspartych dróg wojewódzkich
700,92 km wspartych dróg powiatowych i gminnych
137,64 km przebudowanych linii kolejowych
257,41 km wspartych dróg wojewódzkich
zakupionych 231 jednostek taboru komunikacji zbiorowej
WSKAŹNIKI REZULTATU
146,53 mln EUR oszczędności dla przewozów pasażerskich
i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach
9,41 mln EUR oszczędności dla przewozów pasażerskich
i towarowych na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych
3 260 333 – liczba osób/rok korzystających ze wspartych lotnisk
CEL
Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu
zatrudnienia
Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej,
transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej
Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności
Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi

Ryc. 3. Postęp rzeczowy w Priorytecie II
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 2. Budynek Parku Technologicznego DELPHI – hala wraz
z zapleczem socjalnym
Źródło: www.ostrow-wielkopolski.eu

Priorytet II
Realizacja Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna miała
na celu podniesienie jakości, likwidację różnic wewnątrzregionalnych oraz powiązanie z systemami zewnętrznymi
niezbędnej do tego infrastruktury: drogowej, kolejowej,
transportu zbiorowego, lotniczej oraz informatycznej.
Przy wsparciu z WRPO 2007-2013 wybudowano 72 km
nowych dróg, a prawie 886 km przebudowano lub zmodernizowano. Inwestycje drogowe przeprowadzono na
ważnych drogach wojewódzkich, w tym nr 434 stanowiącej alternatywne połącznie Poznań – Wrocław oraz
nr 196 łączącej Wągrowiec z Poznaniem. Należy zwrócić uwagę, że prawie 45 km nowych oraz ponad 656 km

przebudowanych dróg to drogi powiatowe oraz gminne.
Podjęta interwencja miała na celu zniwelowanie silnego
zróżnicowania Wielkopolski pod względem dostępności
do infrastruktury komunikacyjnej wyższej kategorii.
Równolegle do inwestycji drogowych wspierano rozwój transportu zbiorowego. Zmodernizowano linie kolejowe nr 357 na odcinku Wolsztyn – Luboń oraz nr 356
na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz (łącznie prawie
138 km linii kolejowych). Efektem rzeczowym obu inwestycji jest skrócony czas przejazdu oraz zwiększenie przepustowości. Udało się lepiej skomunikować rejony peryferyjne z metropolią. Uzupełnieniem działań z zakresu
infrastruktury komunikacyjnej był zakup jednostek transportu publicznego. Na wielkopolskich liniach kolejowych pojawiły się 22 nowoczesne „Elfy” – klimatyzowane,
elektryczne pojazdy szynowe dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, wyposażone w gniazdka dla
urządzeń mobilnych, przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h. Ponadto do największych miast (m.in. do
Poznania, Kalisza, Leszna, Swarzędza czy Jarocina) dzięki dofinansowaniu UE trafiło 209 autobusów miejskich,
które są całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadają monitoring wewnętrzny oraz
spełniają europejskie standardy emisji spalin. W ramach
WRPO 2007-2013 dofinansowano także linie tramwajowe
w Poznaniu – łącznie wybudowano 8,88 km sieci transportu szynowego. Przedłużono trasę Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego, w tym
wybudowano nowy przystanek „Dworzec Zachodni”, który został w pełni zadaszony i posiada połączenie z dworcem kolejowym poprzez tunel podziemny. Najważniejszym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia było
usprawnienie przejazdu komunikacją publiczną przez
centrum miasta. Zniwelowane zostały zatory tramwajowe w godzinach szczytu komunikacyjnego oraz skrócono czas przejazdu. Drugą inwestycją była budowa trasy
tramwajowej Os. Lecha – Franowo. Nowa trasa połączyła
centrum miasta z os. Czecha i Rusa oraz z kompleksami
handlowo-usługowymi i zakładami przemysłowymi na
Franowie. Linia umożliwiła również dojazd do nowej zajezdni tramwajowej na Franowie.
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Uzupełnieniem powyższych działań w sektorze transportu publicznego były inwestycje w Port Lotniczy Poznań – Ławica w Poznaniu, co wynikało ze stale rosnącego
ruchu lotniczego. Wsparcie dotyczyło poprawy infrastruktury lotniska poprzez modernizację m.in. drogi startowej
i pasa kołowego dla samolotów oraz rozbudowę płyty postojowej.
Znaczących inwestycji dokonano także w obszarze
społeczeństwa informacyjnego. Najważniejszym przedsięwzięciem była budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS), której ostateczna długość wyniosła
4 599 km. We wszystkich miastach będących siedzibami
powiatów zlokalizowano łącznie 31 węzłów sieci szkieletowej. Oprócz tego powstało 576 węzłów dystrybucyjnych, dzięki czemu w każdej gminie Wielkopolski znajduje
się przynajmniej jeden taki węzeł. Ponad 3 miliony osób
oraz 258 jednostek publicznych uzyskało dostęp do Internetu szerokopasmowego. WSS objęła zasięgiem 98%
gospodarstw domowych w taki sposób, by znajdowały się
w maksymalnym promieniu 4 kilometrów od najbliższego węzła dystrybucyjnego. WSS stanowi uzupełnienie dla
istniejących zasobów należących do różnych operatorów.
Następstwem stworzenia sieci była konieczność zapewnienia bezpośredniego dostępu do Internetu szerokopasmowego (tzw. ostatnia mila), co również zostało dofinansowane w ramach WRPO 2007-2013 – łącznie powstało
ponad 2 700 km sieci NGA (sieci internetowej nowej generacji). Komplementarnymi projektami do rozbudowy sieci
internetowej była informatyzacja sektora publicznego, tj.
szpitali oraz uczelni, poprzez rozwój e-usług.
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Priorytet III
Priorytet III Środowisko przyrodnicze był kompleksową propozycją poprawy stanu środowiska w regionie. W szczególności dotyczył zredukowania ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych do wód, ziemi i emitowanych do atmosfery, poprawy jakości powietrza, wód oraz gruntów. Istotnym aspektem był tu wzrost racjonalności gospodarowania zasobami środowiska oraz prowadzenie rekultywacji
terenów zdegradowanych. Ważnym obszarem interwencji było też zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego oraz
działania na rzecz wzrostu udziału energii odnawialnej,
co z jednej strony zwiększy wewnętrzne bezpieczeństwo
energetyczne, a z drugiej ograniczy presję gospodarki na
środowisko.
W perspektywie UE 2007-2013 udało się zrealizować
dwa projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami. Zbudowano dwa zakłady
zagospodarowania odpadów o łącznej mocy przerobowej
87,02 tys. ton na rok, a siedem nieczynnych składowisk
odpadów poddano rekultywacji. W wyniku realizacji projektów prawie 300 tys. osób objęto systemem zagospodarowania odpadów.
Niezwykle istotnym zadaniem jednostek sektora publicznego jest zwiększenie efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej. Podniesienie poziomu oszczędności energii oraz ograniczenie niskiej emisji
w tych obiektach pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz niesie ze sobą pozytywne efekty środowiskowe. Odpowiadając na to wyzwanie wsparto termomodernizację 250 obiektów, zaś ilość zaoszczędzonej z tego
tytułu energii wyniosła ponad 99 tys. MWh/rok.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska
uznano jako jeden z głównych celów WRPO 2007-2013,
szczególnie w zakresie tych odprowadzanych do wód
i gruntów. Cel udało się zrealizować m.in. poprzez dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 690 km. Ponadto wybudowano lub zmodernizowano
254 zakończone projekty

Ryc. 4. Pociąg „Elf” zakupiony w ramach projektu Zakup taboru
kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
Źródło: www.umww.pl

WSKAŹNIKI PRODUKTU
250 obiektów objętych termomodernizacją
690,13 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
10 wspartych obiektów ochrony przeciwpowodziowej
96 zakupionych wozów pożarniczych
WSKAŹNIKI REZULTATU
286 765 osób objętych systemem zagospodarowania odpadów
72 634 osoby podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej
20 172 osoby zabezpieczone przed powodzią
3 475 323 osoby objęte ochroną przeciwpożarową
CEL
Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi regionu
Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska
Poprawa zaopatrzenia w wodę
Poprawa gospodarki odpadami
Ochrona przyrody
Ochrona powietrza
Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego
i technologicznego
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Racjonalne gospodarowanie energią
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Ryc. 5. Trasa tramwajowa Os. Lecha – Franowo.

Ryc. 6. Postęp rzeczowy w Priorytecie III

Źródło: www.poznan.pl

Źródło: Opracowanie własne
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8 zakończonych projektów
39 projektów inicjatywy JESSICA
WSKAŹNIKI PRODUKTU
34 projekty z zakresu odnowy i rewitalizacji miast
15 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych
i powojskowych
WSKAŹNIKI REZULTATU
48,11 km2 zrewitalizowanych obszarów miejskich
0,43 km2 zrewitalizowanych obszarów powojskowych i poprzemysłowych
125,8 nowych miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych

Ryc. 7. Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn
Źródło: www.wagrowiec.eu

23 oczyszczalnie ścieków, a około 73 tys. osób uzyskało
dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej. Należy tutaj wspomnieć o dofinansowaniu projektu o szerokim zakresie,
który polegał na zapewnieniu ochrony wód zlewni rzeki
Noteć. Projekt wpłynął istotnie na poprawę stanu wód
w obszarze zlewni Noteci oraz na poprawę warunków życia mieszkańców aglomeracji zlokalizowanych w północnej części województwa wielkopolskiego.
Ważnym elementem realizowanym w Priorytecie III było
zabezpieczenie Wielkopolan przed negatywnym wpływem
środowiska naturalnego. W tym celu do sprawowania
prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano)
61 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska. Ponadto przekazano środki unijne na
dofinansowanie zakupu ciężkiego sprzętu wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej oraz dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie wsparto zakup 96 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia
akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Jednym z celów szczegółowych w obszarze środowiska było zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Cel ten zrealizowano m.in. poprzez utworzenie
10 elektrowni wiatrowych, 2 instalacji solarnych, 5 instalacji
fotowoltaicznych oraz 2 małych elektrowni wodnych. Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów z tego zakresu
zainstalowano 23 MW dodatkowej mocy, z czego 78% pochodzi z projektów realizowanych na obszarach wiejskich.

Priorytet IV
Celem głównym Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych była restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Szczególną uwagę
poświęcono terenom miejskim oraz poprzemysłowym
i powojskowym. Wsparto działania mające na celu rozwiązanie takich problemów, jak m.in. wykluczenie społeczne,
wysoki poziom przestępczości, ogólne pogarszanie się jakości życia na zubożonych terenach miejskich.
W Priorytecie IV realizowano Inicjatywę JESSICA, która
oferowała pożyczki na projekty związane z rewitalizacją
obszarów problemowych. Dzięki pożyczkom zrealizowano 39 projektów, dotyczących m.in. adaptacji na cele
kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim, rewitalizacji centrum miasta w Krotoszynie, adaptacji obiektów dawnego folwarku na zespół oddziałów
rehabilitacyjno-opiekuńczo-pielęgnacyjnych, czy odnowy
i nadania nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom

CEL
Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu zatrudnienia
Rewitalizacja terenów miejskich
Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Ryc. 8. Postęp rzeczowy w Priorytecie IV
Źródło: Opracowanie własne

poszpitalnym poprzez stworzenie publicznego przedszkola w Poniecu. Dzięki Inicjatywie JESSICA zrewitalizowano
48 km2 obszarów oraz utworzono prawie 390 etatów.
Komplementarnym wsparciem do systemu pożyczek
były dotacje. Działanie udało się zrealizować poprzez zrewitalizowanie obszarów poprzemysłowych i powojskowych
o powierzchni 43 ha na terenie siedmiu miast. Obszarom
tym nadano nowe funkcje, co przyczyniło się jednocześnie
do wzrostu zatrudnienia – łącznie utworzono 126 etatów.
Przekształcono obiekty powojskowe i poprzemysłowe
na cele edukacyjne w Pile, Rawiczu, Poznaniu, Gnieźnie
i Śremie. W Kleczewie dofinansowano odnowę obszarów
pogórniczych wokół jeziora, a w Pleszewie wybudowano
kompleks sportowy.

Ryc. 9. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego
w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego „Podwale”
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Priorytet V
Zatrzymanie bądź spowolnienie niekorzystnych tendencji
w zakresie niskiej aktywności zawodowej mieszkańców
regionu wymaga poprawy infrastruktury edukacji, sfery
społecznej i zdrowia. Na ten problem odpowiadał Priorytet
V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, którego celem głównym był rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia.
W ramach WRPO 2007-2013 wsparto budowę, przebudowę lub modernizację obiektów dydaktycznych. Tworzone były zarówno sale dydaktyczne, laboratoria, aule wykładowe. Wraz z budową lub modernizacją sal ćwiczeniowych
i laboratoriów beneficjenci otrzymali dofinansowanie na
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132 zakończone projekty
WSKAŹNIKI PRODUKTU
9 wspartych szkół wyższych
26 wspartych szkół i placówek kształcenia ustawicznego
81 doposażonych instytucji ochrony zdrowia
19 wspartych obiektów infrastruktury społecznej
WSKAŹNIKI REZULTATU
89 141 studentów korzystających z efektów projektów
32 613 uczniów korzystających z efektów projektów
1 043 208 potencjalnych specjalistycznych badań medycznych
przeprowadzonych zakupionym sprzętem (szt./rok)
CEL
Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej
regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia
Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Poprawa standardów opieki medycznej
Zmniejszenie zachorowalności na choroby społeczne
Wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostepie do
infrastruktury społecznej
Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego

Ryc. 10. Postęp rzeczowy w Priorytecie V
Źródło: Opracowanie własne

wyposażenie swoich obiektów w specjalistyczną aparaturę badawczą, pracownie komputerowe i inne wyposażenie służące polepszeniu warunków kształcenia. Łącznie
wsparto dziewięć uczelni oraz wyższych szkół zawodowych poprzez dofinansowanie 12 projektów. Dzięki interwencji prawie 90 tys. studentów korzysta rocznie z nowej
lub zmodernizowanej infrastruktury dydaktycznej. Szczególnie istotne było wsparcie Państwowych Wyższych Szkół
Zawodowych w Lesznie, Kaliszu i Koninie. Była to odpowiedź na problemy zgłaszane przez m.in. pracodawców,
którzy wskazywali, że system kształcenia nie jest dostosowany do potrzeb rynku i brakuje na nim pracowników
z wykształceniem zawodowym.
Oprócz powyższego wsparciem objęto także projekty
mające na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz inwestycje w infrastrukturę kształcenia ustawicznego. Ważnymi elementami we wspomnianych projektach był zakup
nowoczesnych materiałów edukacyjnych i sprzętu oraz
usuwanie barier architektonicznych. Dużą popularnością
cieszyły się przedsięwzięcia związane z budową sal sportowych lub boisk szkolnych. Warty podkreślenia jest fakt, że
wiele projektów zostało zrealizowanych na obszarach wiejskich, w takich miejscowościach jak: Damasławek, Chwalibogowo czy Pakosław. W ramach wsparcia kształcenia
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ustawicznego beneficjenci otrzymali dofinansowanie
przede wszystkim na wyposażenie placówek (m.in. szkoły
z Poznania, Tarc, Trzcianki, Krotoszyna, Chodzieży, Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp., Wrześni, Kępna i Kalisza). Zrealizowane inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na szczeblu
podstawowym i gimnazjalnym miały duże znaczenie dla
poprawy szans edukacyjnych i rozwoju systemu edukacji
w wymiarze lokalnym, w kontekście wyrównywania szans
pomiędzy młodzieżą z terenów miejskich i wiejskich. Podsumowując ten zakres interwencji, wsparto 26 placówek,
z których korzysta rocznie ponad 32 tys. uczniów.
Kolejnym istotnym obszarem był system ochrony
zdrowia. Przebudowano 17 instytucji zdrowia, zaś doposażono 81 jednostek. Zrealizowane inwestycje swoim zakresem obejmowały prace budowlane związane z modernizacją lub dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych
wymagań przepisów prawa. Następnie wyposażono je
w sprzęt medyczny. W szpitalach powiatowych najwięcej
wyposażenia trafiło na bloki operacyjne, pracownie RTG
i USG, oddziały intensywnej terapii, ginekologiczno-położnicze oraz anestezjologiczne. Natomiast placówki wojewódzkie otrzymały dofinansowanie głównie na oddziały specjalistyczne.
Dofinansowanie otrzymało także 19 obiektów infrastruktury społecznej, z których korzysta rocznie ponad
18 tys. osób. Do przykładowych projektów wspartych
w ramach tego działania należą modernizacje budynków
Domu Pomocy Społecznej w Osieku i Liskowie, czy też
przebudowa obiektu dawnej wozowni w Kolnicy (gmina
Brudzew) z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury,
który prowadzi ognisko wychowawcze, spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z rówieśnikami oraz
rehabilitacje.

Priorytet VI
W ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe
przedmiotem interwencji było wsparcie przedsięwzięć
mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej
oraz wykorzystanie potencjału kulturowego dla rozwoju
gospodarczego regionu.
Dzięki dofinansowaniu wybudowano, przebudowano
lub dostosowano łącznie 835 km szklaków turystycznych
140 zakończonych projektów
WSKAŹNIKI PRODUKTU
835,23 km wspartych szlaków turystycznych
95 wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych
22 nowe lub zmodyfikowane produkty turystyczne
49 wspartych obiektów kultury lub dziedzictwa narodowego
106 obiektów i zbiorów poddanych konserwacji
WSKAŹNIKI REZULTATU
276,60 nowych miejsc pracy
2 469 078 osób korzystających ze wspartych obiektów turystycznych
1 819 925 osób odwiedzających wsparte obiekty kultury
i dziedzictwa kulturowego
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Ryc. 11. Cybernetyczny nóż do radioterapii zakupiony w ramach projektu
Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów
w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii
Źródło: http://www.tvp.info/

CEL
Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego
dla zwiększenia atrakcyjności regionu
Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu
Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców

Ryc. 12. Postęp rzeczowy w Priorytecie VI
Źródło: Opracowanie własne
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ludową Liskowa lub poznać bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej. Ostatnia grupa
działań została skierowana na wsparcie małych kin, dzięki
którym jednostki (głównie w ośrodkach kultury) przeszły
na cyfrowy system projekcji filmów – łącznie 21 obiektów.

Priorytet VII

Ryc. 13. Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
Źródło: UMWW

(m.in. szlak Żurawi wokół Jeziora Wolsztyńskiego, trasę
rowerową Ziemi Kościańskiej, szlak kajakowy „Puszcza Zielonka”). Dodatkowo wsparto 95 obiektów turystycznych
i rekreacyjnych. Zrealizowano nie tylko inwestycje wielkoobszarowe, takie jak kąpieliska czy parki, ale również
mniejsze obiekty, m.in. przystanie wodne, promenady, czy
rozwinięto bazę noclegową. Dzięki wspomnianym inwestycjom gminy stały się atrakcyjniejsze dla mieszkańców
Wielkopolski i turystów. Działania obejmujące infrastrukturę turystyczną uzupełniały projekty dotyczące promocji
regionu, np. Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski – projekt, który
był realizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w partnerstwie z 26 przedstawicielami samorządów
i dwiema regionalnymi instytucjami z terenu Wielkopolski.
Poprzez rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa
wspierano trzy główne typy projektów. Pierwsza grupa
dotyczyła renowacji i konserwacji zabytków nieruchomych i ruchomych np. zbiorów tyflologicznych SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach w celu utworzenia stałej ekspozycji wystawienniczej. Druga grupa skierowana
była na promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem elementów regionalnych. W ich efekcie mieszkańcy Wielkopolski
i przyjezdni mają okazję m.in. zaznajomić się z kulturą

Istotnym elementem WRPO 2007-2013 było zachowanie
jego komplementarności względem WRPO 2014+. Pod
koniec realizacji poprzedniej perspektywy unijnej zauważono, że są kluczowe obszary Wielkopolski, na które trzeba
będzie skierować dofinansowanie w kolejnej perspektywie
poprzez projekty o charakterze strategicznym dla regionu.
W tym celu w Priorytecie VII Pomoc techniczna, poza standardowym finansowaniem „obsługi” WRPO 2007-2013,
zdecydowano się na wsparcie dokumentacji projektowych
dla przyszłych przedsięwzięć. Zrealizowano m.in. dokumentację techniczną na rewitalizację dworców i terenów
przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku
Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz, dokumentację
dla projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz wykonano projekty koncepcyjne obwodnic dla Obornik, Gostynia i Wronek.

*****
Przedstawione powyżej informacje z realizacji WRPO mają
charakter częściowy. W sposób syntetyczny nie da się bowiem przedstawić wszystkich efektów rzeczowych, które
osiągnięto dzięki realizacji Programu. Z punktu widzenia
skali makro szacuje się, że wartość PKB per capita w regionie w wyniku realizacji WRPO 2007-2013 może być nawet
o 1,94% większa w porównaniu do sytuacji gdyby nie realizowano Programu. Ponadto badanie ewaluacyjne wskazało, że bezpośrednio oraz pośrednio w wyniku interwencji
WRPO utworzono ponad 14 tys. miejsc pracy. To najistotniejsze mierniki rozwoju gospodarczego, które używa się
do porównań wpływu interwencji w skali regionów, czy
państw. Pokazują one w ujęciu ilościowym dynamikę rozwoju danego obszaru.
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Magdalena Urban, Jan Wojciechowski
Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Makroekonomiczny wpływ realizacji WRPO 2007-2013
oraz WRPO 2014+ na wybrane aspekty sytuacji regionu
Produkt krajowy brutto
Implementacja WRPO 2007-2013 przyspieszyła rozwój
gospodarczy województwa wielkopolskiego. Wyniki symulacji makroekonomicznej wskazały, iż jego realizacja
przyczyniła się do wzrostu produktu krajowego brutto
(w cenach stałych roku 2007) średniorocznie o 1,21%
w okresie wdrażania, tj. w latach 2007-2015, w porównaniu do hipotetycznej sytuacji braku realizacji interwencji.
Pierwsze lata funkcjonowania WRPO 2007-2013 nie wiązały się ze znacznym wpływem na wskaźniki makroekonomiczne, co wynikało z faktu, że Program znajdował się dopiero w inicjalnej fazie wdrażania, przy udziale niewielkich
środków finansowych, a dostrzegalność efektów interwencji obrazowanych wskaźnikami makroekonomicznymi
jest zwykle oddalona w czasie. Największe bezwzględne
wpływy były osiągane w latach 2011-2013 – wpływ na
poziom PKB (w cenach stałych 2007 roku) kształtował się
w tym okresie w przedziale 1,65-1,94%, a wartość finansowa tego wpływu – w granicach od 1,96 mld zł do 2,44 mld
zł (ryc. 1).

– 1,70 mld zł wyższa, niż w przypadku hipotetycznego
braku realizacji WRPO 2007-2013.
Dodatkowo, symulacja makroekonomiczna dla projektu WRPO 2014+ wskazuje na wzrost poziomu PKB (w cenach stałych 2005 roku) o 1,08-1,46% w wyniku realizacji
tego Programu, w związku z tym, iż wskaźniki odnoszone
do cen stałych roku 2007 są wyższe o 9,19% w stosunku do
wskaźników odnoszonych do cen stałych roku 2005. Natomiast dla zachowania porównywalności należy pomniejszyć o tę wartość wyniki ostatniego z badań.
Wpływ WRPO 2014+ na poziom PKB w latach 20172020 będzie zatem oscylować w przedziale 0,98-1,33%
wartości PKB w cenach stałych 2007 roku, przy czym wartości dla WRPO 2007-2013 maleją, a dla WRPO 2014+ rosną w latach 2017-2020. Wdrażanie WRPO w obu perspektywach finansowych sprawi zatem, iż PKB regionu będzie
wyższy o 2,15-2,30%, tj. 3,12 mld zł – 3,82 mld zł ogółem,
oraz 892-1 079 zł w przeliczeniu na mieszkańca, w porównaniu do sytuacji, gdyby interwencji nie realizowano.
Realizacja WRPO 2007-2013 przyczyniła się do zmniejszenia dystansu pomiędzy poziomem rozwoju regionu
a średnią UE (ryc. 2), a tym samym pozwoliła przyspieszyć
realną konwergencję. Najwyższe oddziaływanie obserwowane było w 2013 roku, gdy poziom PKB na mieszkańca
w odniesieniu do UE-28 był wyższy o 1,3 p.proc. w stosunku do hipotetycznej sytuacji braku wdrażania Programu.
Oznacza to, iż jeśli wartość dla województwa wielkopolskiego kształtowała się w 2013 roku na poziomie 72,0%

Ryc. 1. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom PKB w cenach stałych roku 2007
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Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

Największe oddziaływanie szacowane było w 2013 roku
– bez realizacji WRPO 2007-2013 PKB regionu byłby niższy
o 1,94%, tj. 2,44 mld zł ogółem, czy też 708 zł w przeliczeniu
na 1 mieszkańca. Po zakończeniu wdrażania Programu, tj.
w latach 2017-2020, wpływ jego realizacji na poziom PKB
będzie nadal dostrzegalny w gospodarce regionu. Wartość
PKB będzie o co najmniej 0,97-1,17%, tj. o 1,61 mld zł

Ryc. 2. Wpływ WRPO 2007-2013 na zmianę PKB w przeliczeniu na
mieszkańca w stosunku do średniej unijnej
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020
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średniej UE-28, to w przypadku braku realizacji WRPO
2007-2013 byłoby to jedynie nieco ponad 70,5%.
Efekty realizacji WRPO 2007-2013 w zakresie konwergencji będą zauważalne w gospodarce regionu również
po zakończeniu wydatkowania środków, w latach 20172020, kiedy to PKB regionu w przeliczeniu na mieszkańca
będzie wyższe o 0,74-0,84 p.proc. niż w przypadku braku
realizacji Programu. Dodatkowo wyniki symulacji makroekonomicznej dla WRPO 2014+ wskazują na wyższe PKB
regionu w przeliczeniu na mieszkańca w stosunku do średniej UE-28 o 0,82-1,21 p.proc. niż w przypadku braku jego
realizacji, przy czym wartości dla WRPO 2007-2013 maleją,
a dla WRPO 2014+ rosną w kolejnych latach.
Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja WRPO
w obu perspektywach finansowych przyczyni się w latach 2017-2020 do relatywnie szybszego zmniejszania
dystansu pomiędzy poziomem rozwoju regionu a UE-28
o 1,66-2,14 p.proc. w skali roku. Realizacja obu WRPO będzie zatem wywierać istotny wpływ na prawdopodobną
w kolejnych latach zmianę typu regionu wg klasyfikacji UE
– z regionu słabiej rozwiniętego na region w okresie przejściowym (tj. o PKB przekraczającym 75% średniej UE-28).
Wpływ na wzrost PKB regionu potwierdzają także inne badania z zastosowaniem różnych modeli makroekonomicznych, prowadzone na poziomie centralnym.

wyniosłaby niemal 10,6% zamiast osiągniętych 9,6%, natomiast w 2016 roku stopa bezrobocia wyniosłaby 5,5%
zamiast osiągniętych 5,0%.
Wpływ WRPO 2007-2013 na rynek pracy będzie nadal
dostrzegalny w gospodarce regionu w okresie po zakończeniu wdrażania Programu. Gdyby interwencji nie realizowano stopa bezrobocia byłaby o co najmniej 0,39-0,46 p.proc.
wyższa w latach 2017-2020. Dodatkowo wyniki symulacji
makroekonomicznej dla projektu WRPO 2014+ wskazują na
wpływ jego realizacji na obniżenie stopy bezrobocia w latach 2017-2020 o 0,73-0,87 p.proc., przy czym wartości dla
WRPO 2007-2013 maleją, a dla WRPO 2014+ rosną w kolejnych latach. W przypadku braku interwencji WRPO w obu
perspektywach finansowych stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach 2017-2020 byłaby zatem
wyższa o 1,19-1,34 p.proc. Oznacza to, iż w przypadku braku
realizacji WRPO, dodatkowe 9,3 tys. – 11 tys. mieszkańców
regionu byłoby bez pracy w latach 2017-2020.

Nakłady inwestycyjne
W wyniku realizacji WRPO 2007-2013 wzrosła również produktywność gospodarki regionu. Symulacja makroekonomiczna pozwoliła wykazać istotny wpływ WRPO 20072013 na inwestycje w regionie (ryc. 4).

Rynek pracy
Wdrażanie WRPO 2007-2013 wywarło istotny wpływ także
na rynek pracy w regionie (ryc. 3).

Ryc. 4. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom nakładów brutto na środki
trwałe w cenach stałych 2007 roku

Ryc. 3. Wpływ WRPO 2007-2013 na poziom stopy bezrobocia wg BAEL
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

Wyniki symulacji makroekonomicznej pozwalają
stwierdzić, iż gdyby nie wdrażano WRPO 2007-2013 stopa bezrobocia (wg Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności) w województwie wielkopolskim – jeden z kluczowych wskaźników odzwierciedlających sytuację na
rynku pracy i tym samym przybliżający poziom rozwoju
społecznego do poziomu unijnego – byłaby w okresie
2007-2015 średniorocznie wyższa o 0,63 p.proc. Szczególnie w latach 2010-2015 byłaby ona wyższa o 0,73-0,96
p.proc., a w 2016 roku o 0,49 p.proc. gdyby interwencji nie
zrealizowano. Oznacza to, iż przykładowo w 2013 roku,
w którym to wpływ realizacji Programu był największy,
stopa bezrobocia w przypadku braku realizacji Programu

Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

Wielkość oddziaływania na poziom nakładów brutto
na środki trwałe była najwyższa w latach, kiedy wydatkowanie środków w ramach Programu było największe, tj.
2010-2013. Szacuje się, że w tym okresie inwestycje były
średnio o 1,25 mld zł wyższe w ciągu roku, niż miałoby to
miejsce bez realizacji Programu. Największy wpływ wdrażania Programu dostrzegalny jest w 2011 roku, w którym
zrealizowane zostało niemal 20% płatności w ramach
WRPO 2007-2013. Warto podkreślić, że po zakończeniu
Programu, tj. w okresie 2017-2020, oddziaływanie na nakłady brutto na środki trwałe będzie nadal widoczne – inwestycje będą o ćwierć miliarda złotych rocznie wyższe
niż w przypadku braku interwencji. Wpływ na tę sytuację
będą miały pozytywne efekty podażowe ujawniające się
w sektorze prywatnym.
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Wydajność pracy

Koszty pracy

Dodatkowy wzrost inwestycji w regionie spowodowany
realizacją WRPO 2007-2013 oddziałuje pozytywnie na wydajność pracy (ryc. 5 i 6).

Oddziaływanie WRPO 2007-2013 na jednostkowe koszty
pracy rosło wraz z intensyfikacją wydatkowania środków,
co jest wynikiem przewagi efektów popytowych nad podażowymi (ryc. 7). W 2013 roku wpływ na poziom wskaźnika
był najwyższy i wyniósł 0,34 p.proc. Warto zaznaczyć, że
dodatkowy wzrost jednostkowych kosztów pracy spowodowany realizacją Programu przyczynia się jednocześnie
do obniżenia konkurencyjności kosztowej regionu. Po zakładanym ustaniu środków w 2016 roku ich oddziaływanie
na wielkość jednostkowych kosztów pracy będzie maleć.

Ryc. 5. Wpływ WRPO 2007-2013 na wydajność pracy
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

Ryc. 7. Wpływ WRPO 2007-2013 na jednostkowe koszty pracy
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

Wartość dodana brutto
Ryc. 6. Wpływ WRPO 2007-2013 na wydajność pracy w stosunku do
średniej unijnej
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020
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Na podstawie symulacji makroekonomicznej stwierdzono,
że wraz z intensyfikacją wdrażania Programu wpływ na wspomniany wskaźnik makroekonomiczny wzrastał – w ujęciu procentowym najwyższa wartość oddziaływania obserwowana
była w 2013 roku (0,83%), natomiast w ujęciu bezwzględnym
– w 2015 roku (nieco ponad 600 mln zł). Po zakończeniu realizacji Programu oddziaływanie na wydajność pracy będzie się
zmniejszać. Należy jednak podkreślić, że nawet 5 lat po zakończeniu finansowania, tj. w 2020 roku, wspomniany wskaźnik
będzie kształtował się na poziomie ponad 0,5 p.proc. wyższym niż w sytuacji braku realizacji Programu.
Jednocześnie dostrzegalny jest wpływ WRPO 2007-2013
na konwergencję w stosunku do średniej UE-28. Począwszy
od 2009 roku w okresie realizacji Programu wydajność pracy odnoszona do średniej UE-28 była wyższa o 0,84-2,13
p.proc. w porównaniu do hipotetycznego braku interwencji. Nawet po zakończeniu wydatkowania środków WRPO
2007-2013, tj. w latach 2017-2020, prognozuje się o co najmniej 1,14 p.proc. wyższą wydajność pracy odnoszoną do
średniej UE-28, niż gdyby interwencji nie zrealizowano.

Implementacja środków do województwa wielkopolskiego w okresie realizacji Programu najsilniej oddziaływała na
wartość dodaną brutto (WDB) w budownictwie i w usługach rynkowych (ryc. 8).

Ryc. 8. Wpływ WRPO 2007-2013 na WDB w ujęciu sektorowym
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

W 2011 roku poziom wartości dodanej brutto w budownictwie był wyższy o 5,8% (0,5 mld zł) w stosunku
do scenariusza nieuwzględniającego środków WRPO
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2007-2013. W przypadku usług rynkowych najsilniejsze
oddziaływanie Programu na poziom WDB było obserwowane w 2013 roku i wyniosło 2,1% (1,1 mld zł). Stosunkowo niższy wpływ można zauważyć w przypadku sektora
przemysłowego i usług nierynkowych. Powyższe wyniki
sugerują, że w przypadku budownictwa i usług rynkowych
dużą rolę odgrywają efekty o charakterze popytowym wywołane wdrażaniem Programu. Najsilniejsze oddziaływanie WRPO 2007-2013 na poziom WDB w budownictwie
wynika też z faktu, że sektor ten był głównym odbiorcą
największej kategorii wsparcia, jaką jest infrastruktura
podstawowa. Po zakończeniu finansowania, tj. w latach
2017-2020, największe oddziaływanie wydatkowanych
wcześniej środków na poziom WDB obserwowane będzie
w sektorze przemysłowym, na co wpływ będą miały silne
efekty podażowe cechujące ten sektor gospodarki.

wpływał na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a przez to
przyczyniał się do poprawy jakości ich życia.
W okresie wdrażania funduszy unijnych średni wpływ
na konsumpcję prywatną w cenach stałych 2007 roku wynosił 1 mld zł rocznie, czyli średnio 1,4% ponad poziom jaki
byłby obserwowany w przypadku braku realizacji WRPO
2007-2013. Najsilniejsze oddziaływanie można zauważyć
w 2013 roku – poziom wydatków konsumpcyjnych był wtedy o 1,7 mld zł (2,15%) wyższy, niż w przypadku hipotetycznego braku realizacji interwencji.

Wydatki konsumpcyjne
W ślad za efektami gospodarczymi wskutek realizacji
WRPO 2007-2013 zwiększyła się wartość wydatków konsumpcyjnych mieszkańców regionu (ryc. 9), świadcząca
o większych możliwościach nabywania przez nich dodatkowych dóbr i korzystania z usług. W ten sposób Program

Ryc. 9. Wpływ WRPO 2007-2013 na konsumpcję prywatną w cenach
stałych roku 2007
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację
społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury
płatności nowego WRPO 2014-2020

*****
Konkludując, realizacja WRPO 2007-2013 z jednej strony
w zauważalnym stopniu poprawiła podstawowe parametry makroekonomiczne gospodarki regionu, a z drugiej
stała się swoistą dźwignią przyspieszającą uzyskiwanie
efektów realizacji WRPO 2014+, co przekłada się również
na dzisiejszy wzrost konkurencyjności województwa.

Literatura:
1.	 „ Ocena wpływu WRPO 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu
regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN)
gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO
2014-2020”. Zespół badawczy Wrocławskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Janusza Zaleskiego. Wrocław 2012.
2.	 „Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu
operacyjnego dla Wielkopolski na lata 2014-2020”. Raport końcowy – wersja trzecia. Zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Janusza Zaleskiego.
Wrocław 2014.
3.	 „Wpływ interwencji WRPO 2007-2013 na zatrudnienie
w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy”. Raport końcowy. Zespół badawczy
WYG PSDB Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S–TO–S”. Poznań 2016.
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Patrycja Wirth-Rejewska
Oddział Ewaluacji i Oceny
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Efekty wdrażania WRPO 2007-2013 w świetle wybranych
badań ewaluacyjnych
Na przestrzeni ostatnich trzech lat Jednostka Ewaluacyjna WRPO 2007-2013/2014+ realizuje cykl zewnętrznych
badań ewaluacyjnych o charakterze podsumowującym
(ewaluacje ex-post). Poszczególne analizy obejmują zakresem przedmiotowym rozpoznanie efektów w obszarach
interwencji podejmowanych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
w tym między innymi w tematyce transportu zbiorowego,
środowiska, zatrudnienia, czy szeroko rozumianej konkurencyjnej gospodarki. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wyników części dotychczas zrealizowanych ewaluacji
podsumowujących dotyczących perspektywy 2007-2013.

Transport zbiorowy
Instytucja Zarządzająca WRPO 2007-2013 projektując zakres
interwencji opierała się na diagnozie zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym dotyczących transportu zbiorowego.
Przed uruchomieniem WRPO 2007-2013 dane GUS wskazywały, iż transport zbiorowy nie jest dostosowany do potrzeb
mieszkańców regionu, opierając się na nasilającym się zatłoczeniu dróg miejskich komunikacją indywidualną, skutkującym pogarszającym się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wzrostem emisji zanieczyszczeń ze środków
transportu do powietrza. W związku z tym w ramach Programu przewidziane zostało Działanie 2.5 Rozwój miejskiego
transportu zbiorowego dedykowane wsparciu dla projektów
dotyczących unowocześnienia, modernizacji infrastruktury,
uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie
z wyposażeniem w nowy, przyjazny dla środowiska tabor
i inną infrastrukturę. W konsekwencji powyższego, zrealizowanych zostało łącznie 19 projektów, z czego:
2 projekty w ramach Schematu I Projekty infrastrukturalne (Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu oraz Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha – Franowo);
17 projektów w ramach Schematu II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (inwestycje w tabor w Gnieźnie, Jarocinie, Lesznie,
Luboniu, Kaliszu, Koninie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Poznaniu, Swarzędzu i Wągrowcu).
Wyniki badania na podstawie szacowania wartości
wskaźnika przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu wskazują, iż rzeczywista liczba osób, które rozpoczęły korzystanie ze
zbiorowej komunikacji po uzyskaniu wsparcia ze środków Działania 2.5 WRPO 2007‑2013 to 135 862 osoby. Z kolei łącznie oszacowano, iż po zrealizowaniu

•
•
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projektów w ramach przedmiotowego Działania,
z komunikacji miejskiej w ciągu roku korzysta ponad
735 tys. osób, co stanowi ponad 40% ludności w wieku
6 lat i więcej zamieszkującej obszary objęte wsparciem
w ramach Działania 2.5.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji wskazują jednoznacznie, iż udzielone wsparcie cechowała wysoka użyteczność zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak
i osób odpowiedzialnych za kształtowanie oraz realizowanie miejskiej polityki komunikacyjnej. W szczególności
wskazywano na poprawę komfortu przejazdów nowym
taborem oraz wyższy poziom punktualności, który wynikał
z obniżenia poziomu awaryjności pojazdów.

Ryc. 1. Ocena poprawy funkcjonowania wybranych aspektów komunikacji
miejskiej na skutek realizacji projektów w ramach Działania 2.5
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena efektów sparcia udzielonego w ramach
Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce,
Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2015

Łącznie na wszystkich obszarach dokonano zakupu
209 autobusów niskopodłogowych, co stanowiło 28%
taboru przewoźników. Do zalet niewpływających na komfort jazdy w sposób bezpośredni, ale odpowiadających na
potrzeby mieszkańców, zaliczano przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa podróżowania oraz zmniejszenie
negatywnego oddziaływania autobusów na środowisko,
co wynika z podwyższenia parametrów ekologicznych nowego taboru.
Realizacja projektów w ramach Działania 2.5 WRPO
2007‑2013 przyczyniła się w sposób bezpośredni do unowocześnienia taboru autobusowego komunikacji miejskiej
na obszarach objętych wsparciem, powstania lub przedłużenia szeregu linii autobusowych, jak również powstania
dwóch nowych linii tramwajowych w obszarze Poznania.
Należy zauważyć, że wskutek realizacji Działania 2.5 wystąpiły znaczące efekty pośrednie. Wśród skutków społecznych
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realizowanych projektów wskazać można przede wszystkim
zwiększenie komfortu podróżowania komunikacją miejską,
co przełożyło się na deklarowany przez mieszkańców stosunkowo wysoki poziom zadowolenia ze świadczonych
usług przewozowych. W znaczącym stopniu zwiększyła się
dostępność komunikacji zbiorowej dla osób o specjalnych
potrzebach, tj. osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
osób starszych, jak również dla osób podróżujących z małymi dziećmi. Poprawa warunków funkcjonowania komunikacji zbiorowej, a w szczególności otwieranie nowych linii oraz
wzrost częstotliwości kursowania (w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu oraz Swarzędzu), ma duży wpływ nie tylko na ułatwianie
dojazdu do pracy, ale również na wzrost dostępności komunikacyjnej obiektów handlowo-usługowych, jak też na poprawę dostępu do instytucji edukacyjnych i administracji.

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności obecnie, jak i w przyszłości (kolejne pokolenia), co
wpisuje się w definicję zrównoważonego rozwoju zgodnie
z Raportem Komisji Brundtland oraz polskim prawodawstwem. Interwencje realizowane w ramach WRPO 20072013 oddziaływały na środowisko przyrodnicze:
bezpośrednio poprzez realizację projektów w ramach
Priorytetu III Środowisko przyrodnicze;
pośrednio poprzez realizację projektów w ramach tzw.
priorytetów nieśrodowiskowych, tj. I-II oraz IV-VI.
Takie podejście, przyjęte w koncepcji realizacji badania, spowodowało, iż Ewaluator dokonał analiz ponad
2 300 projektów pod kątem wpływu (pozytywnego bądź
negatywnego) na poszczególne komponenty środowiska
naturalnego, m.in. ochronę powietrza atmosferycznego,
gospodarkę odpadami czy ochronę powierzchni ziemi.
Jest to dotychczas jedyne badanie Programu Operacyjnego okresu 2007-2013 podchodzące w sposób kompleksowy do oceny wpływu interwencji na środowisko naturalne.

Ryc. 2. Wpływ realizacji projektów w ramach Działania 2.5 na
zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Ocena efektów sparcia udzielonego w ramach
Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce,
Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o., Poznań, 2015

Efektywność wykorzystania nowych możliwości stwarzanych mieszkańcom przez komunikację miejską zależeć
będzie przede wszystkim od tego, na ile skutecznie uda
się przełożyć pozytywne opinie o komunikacji miejskiej
na zmianę przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.
W kontekście znaczącego na przestrzeni ostatnich lat
wzrostu liczby samochodów znajdujących się w dyspozycji gospodarstw domowych, główne wyzwanie dotyczy
zmiany zakorzenionego w świadomości mieszkańców
przekonania o większej użyteczności indywidualnego
transportu samochodowego w porównaniu z miejskim
transportem publicznym.
Przeprowadzone analizy oraz opinie ekspertów prowadzą do wniosku, iż gdyby nie realizowano interwencji
w ramach Działania 2.5 WRPO 2007‑2013, to najprawdopodobniej doszłoby do systematycznego odpływu klientów
komunikacji miejskiej. Wynikałoby to z faktu, że rosnące
oczekiwania pasażerów odnośnie do standardu przewozów
nie mogłyby być odpowiednio zaspakajane przez stary tabor znajdujący się w dyspozycji przewoźników przed realizacją wsparcia. Jednocześnie należy podkreślić, że efektem realizacji Działania 2.5 jest sytuacja, w której rynek komunikacji
miejskiej w województwie wielkopolskim jest względnie zaspokojony w zakresie liczebności taboru autobusowego.

Środowisko przyrodnicze
Założeniem WRPO 2007-2013 było dążenie, by rozwój społeczno-gospodarczy województwa następował z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania

•
•

Wpływ priorytetów nieśrodowiskowych
Oceny wykonawcy ewaluacji doprowadziły do wniosku,
iż zasadniczo nie identyfikuje się znacząco negatywnych
skutków dla środowiska w wyniku realizacji projektów
Priorytetów I-II oraz IV-VI, choć część przedsięwzięć może
oddziaływać negatywnie. Przykładem będą projekty Priorytetu I dotyczące przygotowania terenów pod inwestycje
(Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych) oraz
Priorytetu II dotyczące m.in. budowy dróg (Działanie 2.1
Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich
w miastach na prawach powiatu), Działanie 2.2 Poprawa
dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach
powiatu, powiatowe i gminne)). Ww. rodzaje projektów
charakteryzują się oddziaływaniem negatywnym na powierzchnię ziemi – w wyniku przeprowadzanych prac
w początkowej fazie ich realizacji (na etapie budowy), przy
czym w fazie eksploatacji oddziaływanie negatywne ustępuje miejsca pozytywnemu. Dla przykładu w Działaniu 1.7
powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura wodno-kanalizacyjna przyczynia się do ochrony powierzchni
ziemi, gdyż ścieki odprowadzane w sposób właściwy, nie
przedostając się do gleby i dalej do wód, powodują tym
samym ich ochronę. Wyżej opisane zjawisko, tj. zmiana
oddziaływania negatywnego (faza realizacji projektu) na
oddziaływanie pozytywne (faza eksploatacji), zauważalna jest dla każdego rodzaju projektów w odniesieniu do
wszystkich komponentów środowiska. Stąd Ewaluator
wyciągnął kluczowy wniosek, iż realizacja Priorytetów
nieśrodowiskowych wpłynęła pozytywnie na poprawę
stanu środowiska w województwie. Analizy wykazały
też, że realizacja ocenianych priorytetów nie spowoduje w przyszłości pogorszenia stanu środowiska.
W wyniku realizacji projektów priorytetów nieśrodowiskowych wystąpiły pozytywne efekty środowiskowe,
w szczególności polegające na:
zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do

powietrza, w tym CO2,
zmniejszeniu ilości odpadów, w tym ilości składowanych odpadów budowlanych,
poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

•
•
•
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z mniejszeniu zanieczyszczeń glebowych,
zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE.

Wpływ priorytetu środowiskowego
Analizy wpływu projektów Priorytetu III na poszczególne
komponenty środowiska, doprowadziły do stwierdzenia,
podobnie jak w przypadku priorytetów nieśrodowiskowych, iż zasadniczo projekty miały pozytywny wpływ
na jakość środowiska we wszystkich badanych komponentach, chociaż występują również negatywne
oddziaływania. Ich zasięg i siła są jednak niewielkie.
W przekonaniu Ewaluatora (opartym na analizach i ocenach zrealizowanych w procesie badawczym) projekty
Priorytetu III największy pozytywny wpływ wywarły na:
ochronę powierzchni ziemi, bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne oraz gospodarkę odpadami. W projektach związanych z gospodarką odpadami pozytywny efekt
środowiskowy zrealizowany został w zakresie wykorzystania surowców z odpadów oraz wpływu na zdrowie ludzi.
Projekty dotyczące gospodarki odpadami dają w istocie
wartościowy efekt wynikający z faktu, iż działalność człowieka nie odbywa się kosztem zasobów środowiskowych,
a wręcz przeciwnie – zwiększa się korzystne oddziaływanie
na środowisko przez zmniejszenie strumienia odpadów,
recykling, a przez to następuje wpływ na wydłużony czas
funkcjonowania składowiska i mniejszą masę całkowitą
odpadów. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej
zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa wykonano głównie poprzez regulację
rzeki Jawnik i budowę polderów zalewowych oraz zbiornika wodnego. Istotny pozytywny efekt środowiskowy
uzyskany w ramach projektów Działań 3.2 Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku (termomodernizacje)
oraz 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów
energii (OZE) w komponencie efektywność energetyczna wynika bezpośrednio z istotnego kryterium jakim jest
redukcja zużycia energii. Redukcja zapotrzebowania na
energię w stosunku do stanu przed zrealizowaniem projektów wynosi 81 042,92 MWh/rok, co odpowiada wartości
291 754,512 GJ/rok. Oznacza to, iż w zaoszczędzoną energię można by wyposażyć na rok 30 000 gospodarstw o powierzchni 100 m2.
W wyniku realizacji projektów Priorytetu III wystąpiły
pozytywne efekty środowiskowe polegające m.in. na:
zwiększeniu ilości zbieranych selektywnie odpadów

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska,

w tym poprawie jakości powietrza,
poprawie jakości wód,
eliminacji zrzutu ścieków nieoczyszczonych.
Zidentyfikowano również nie mniej ważne efekty
o charakterze miękkim, takie jak wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego
(i dolnośląskiego) poprzez intensyfikację działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne
w ramach projektu Działania 3.1 pn. Modernizacja systemu
gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski
oraz części powiatu oleśnickiego.
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Jak istotnym było wsparcie WRPO 2007-2013 w obszarze środowiska świadczą wyniki ankietyzacji przeprowadzonej na populacji beneficjentów Priorytetu III. Deklarowali oni, iż 64,3% projektów w ogóle nie byłoby możliwych
do realizacji bez dofinansowania środkami Programu, zaś
kolejne 20,5% projektów zostałoby zrealizowanych w dłuższym czasie i przede wszystkim w ograniczonym zakresie,
co najczęściej oznacza, że zastosowane zostałyby rozwiązania tańsze i w ten sposób projekt utraciłby na jakości.
Łącznie aż 98,8% projektów nie zostałoby zrealizowanych
bez wsparcia Programu w tym samym założonym czasie
i zakresie. Pozostały odsetek, tj. 1,2% projektów mógłby
zostać zrealizowany w tym samym zakresie i czasie, a dotyczyło to obszaru energetyki, gdzie często inwestorami były
podmioty prywatne lub spółki.

Ryc. 3. Opinia beneficjentów Priorytetu III odnośnie możliwości
realizacji projektu bez wsparcia WRPO 2007-2013
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Efekty środowiskowe interwencji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ATMOTERM S.A. i Ecorys
Polska Sp. z o.o., Poznań, 2016
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Ryc. 4. Wpływ projektów Priorytetu III na zdrowie mieszkańców regionu
w opinii beneficjentów
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Efekty środowiskowe interwencji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ATMOTERM S.A. i Ecorys
Polska Sp. z o.o., Poznań, 2016

Przedmiotowa ewaluacja służyła również ocenie projektów pod kątem jakości życia mieszkańców (w pięciu aspektach: zdrowie, dostępność infrastruktury, estetyka otoczenia, wypoczynek i rekreacja, uciążliwość spowodowana
hałasem). Z analiz wynika, iż realizacja niemal wszystkich
przedsięwzięć przyczyniła się do poprawy jakości życia
mieszkańców oraz stanowiła odpowiedź na istniejące
potrzeby i wyzwania w analizowanych aspektach. Najbardziej pozytywnym wpływem na zdrowie charakteryzują się
inwestycje Priorytetów IV i V. Projekty z zakresu rewitalizacji,
wpływają na podnoszenie warunków życia mieszkańców
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poprzez uporządkowanie i likwidację terenów zdegradowanych, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie mieszkańców. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej oddziałują pozytywnie na zdrowie m.in. poprzez doposażenie
i wsparcie ośrodków sportowych, placówek ochrony zdrowia w niezbędny sprzęt do podniesienia standardu i dostępności usług medycznych. W kwestii tej wypowiedzieli
się również bezpośrednio beneficjenci projektów środowiskowych uznając w znacznej większości, iż ich projekty
pozytywnie oddziałują na zdrowie mieszkańców.
Istotnym aspektem codziennego życia są „rachunki”,
stąd beneficjenci projektów z obszaru gospodarki odpadami oraz wodno-ściekowej zostali zapytani o wpływ
inwestycji na zmianę kosztów/opłat za gospodarowanie
odpadami oraz za pobór wody i odprowadzenie ścieków.
W pierwszym przypadku, beneficjenci uznali, iż opłaty pozostały bez zmian lub nawet wzrosły. W drugim przypadku
mieli zróżnicowane opinie na ten temat, chociaż przeważały odpowiedzi świadczące o tym, że realizacja projektów przyczyniła się raczej do wzrostu kosztów, zamiast ich
spadku, co jest zgodne z trendami w kraju. Wzrost opłat
odczuli głównie mieszkańcy nieobjęci wcześniej systemem kanalizacji sanitarnej, odprowadzający ścieki do
zbiorników bezodpływowych.

Łączne szacunki wskazują, iż w wyniku wsparcia WRPO
2007-2013 utworzonych zostało 14 636 miejsc pracy. Z kolei utrzymano w wyniku realizacji projektów
7 891 miejsc pracy. Analizy wykazały, iż ponad 30% utworzonych miejsc pracy nie było planowanych przez beneficjentów Programu. Dobre wyniki realizacji Programu są
zasługą głównie Priorytetu I dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości, w ramach którego powstało aż 92% miejsc
pracy. Co warto podkreślić, 65% (tj. 9 590) wszystkich miejsc
pracy utworzonych w ramach Programu, powstało dzięki
inicjatywie JEREMIE. Projekty realizowane w ramach inicjatywy JEREMIE charakteryzują się niewielką liczbą miejsc
pracy przypadającą na jeden projekt – 1,1. Pozostałe projekty Priorytetu I (wspierane w systemie dotacyjnym) tworzą
średnio aż 2,7 miejsca pracy w każdym projekcie.

Warstwa

Liczba miejsc Liczba miejsc
pracy
pracy
stworzonych utrzymanych
ogółem [EPC] ogółem [EPC]

Działanie 1.3 Inicjatywa JEREMIE
Priorytet I. Konkurencyjność
przedsiębiorstw (pozostałe
działania)
Priorytet II. Infrastruktura
komunikacyjna
Priorytet III. Środowisko
przyrodnicze
Działania 4.1 oraz 1.4.3
– Inicjatywa JESSICA
Działanie 4.2 Rewitalizacja
obszarów problemowych
Priorytet V. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego
Priorytet VI. Turystyka
i środowisko kulturowe
Łącznie WRPO 2007–2013

9 590,3

5 815,0

3 840,1

1 651,8

162,4

72,3

130,8

22,1

162,2

53,2

125,8

20,0

348,5

137,5

276,0

119,5

14 636,1

7 891,5

EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy
Ryc. 5. Opinia beneficjentów Priorytetu III odnośnie do zmian opłat/
kosztów dla mieszkańców za usługi komunalne

Tab. 1. Wyniki dotyczące utworzonych i utrzymanych miejsc pracy wg
priorytetów i działań

Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Efekty środowiskowe interwencji Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ATMOTERM S.A. i Ecorys
Polska Sp. z o.o., Poznań, 2016

Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013
na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc
pracy, WYG PSDB Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
„S-TO-S”, Poznań, 2016

Wykonawca w myśl zasady koncentracji środków zasugerował skupienie się na wsparciu wybranych komponentów środowiska, które to działanie co najmniej pośrednio
przyczyni się również do poprawy w ramach innych elementów środowiska.

Zatrudnienie
Wdrożenie WRPO 2007-2013 wywarło również wpływ na
zatrudnienie w Wielkopolsce, co było od początku założonym celem Programu. Badanie ewaluacyjne zrealizowane
w 2016 roku i poświęcone tejże tematyce pozwoliło zidentyfikować liczbę nowo utworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku wsparcia w ramach Priorytetów I-VI, a także miejsc pracy, które zostały utrzymane dzięki realizacji
projektów. Dokonano rozpoznania zarówno miejsc pracy
powstałych u beneficjentów dofinansowanych projektów,
jak i w ich otoczeniu, np. u kontrahentów.

Wartością dodaną WRPO 2007-2013, oprócz stworzonych i utrzymanych miejsc pracy, które nie były planowane
przez beneficjentów, są również miejsca pracy stworzone
w otoczeniu beneficjentów. Średnio na jeden zrealizowany
projekt WRPO 2007-2013 przypada powstanie 4,1 miejsca pracy w otoczeniu beneficjenta. Największym oddziaływaniem na otoczenie (poprzez tworzenie w nim
miejsc pracy) cechowali się beneficjenci i projekty
Priorytetu IV, tj. inwestycje rewitalizacyjne i Priorytetu I, tj. przedsiębiorcy uzyskujący wsparcie o charakterze
dotacyjnym, w mniejszym stopniu zwrotnym. Najwyższą
średnią liczbą miejsc pracy (blisko 20) charakteryzowało się Działanie 4.1, natomiast co do Działania 4.2 wynik
prezentowany jest jedynie na podstawie ankietyzacji jednego beneficjenta tego Działania, który zechciał udzielić
informacji. Z pozostałych warstw warto zwrócić uwagę na
Priorytet II (Infrastruktura komunikacyjna) oraz Priorytet VI
(Turystyka i środowisko kulturowe), w ramach których każdy
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Warstwa

Średnia liczba
miejsc pracy
w otoczeniu

Działanie 1.3 Inicjatywa JEREMIE

3,6

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
(pozostałe działania)

7,4

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna

2,0

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

0,5

Działania 4.1 oraz 1.4.3 – Inicjatywa JESSICA

19,8

Działanie 4.2 Rewitalizacja obszarów
problemowych

10,0

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

0,2

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe

2,1

Średnia WRPO 2007–2013
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niepełnosprawne, niż wynosiło średnie zatrudnienie takich osób w podmiotach, które nie uzyskały wsparcia;
e) ze względu na: typ obszaru, typ beneficjenta i branże
gospodarki wyniki badania prezentuje rycina 6.

4,1

Tab. 2. Stworzone miejsca pracy w otoczeniu
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013
na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc
pracy, WYG PSDB Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
„S-TO-S”, Poznań, 2016

projekt przyczyniał się do stworzenia przeciętnie około
2 miejsc pracy w otoczeniu.
Struktura miejsc pracy powstałych i utrzymanych:
a) ze względu na wykształcenie
	Wyniki badania wskazują, iż w ramach projektów utworzono i utrzymano stosunkowo więcej miejsc pracy dla
osób z co najwyżej średnim wykształceniem. W ramach
projektów zatrudniano częściej osoby o niższym poziomie wykształcenia niż w przypadku zatrudniania osób
poza projektami (podmioty, które nie uzyskały wsparcia);
b) ze względu na wiek
	W projektach WRPO 2007–2013 tworzono i utrzymywano miejsca pracy, na których zatrudniano osoby
stosunkowo młode w porównaniu do dotychczas zatrudnianych u beneficjentów. W największym stopniu
są to osoby w wieku 25-54 lat (ok. 82% wszystkich
utrzymanych i stworzonych miejsc pracy) oraz w wieku
15-24 lat (ok. 9-12% miejsc pracy);
c) ze względu na płeć
	Program był skuteczny w tworzeniu miejsc pracy chociaż w sposób zróżnicowany, bowiem wskaźnik zatrudnienia został przekroczony dla mężczyzn o 118%,
natomiast kobiety były zatrudniane na co trzecim powstałym miejscu pracy;
d) ze względu na niepełnosprawność
	
W ramach projektów tworzono niemal dwukrotnie
mniej miejsc pracy, na których zatrudniano osoby
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Struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia
wg typu obszaru
wg typu beneficjenta

Struktura zatrudnienia
wg branż gospodarki

Ryc. 6. Struktura miejsc pracy ze względu na typ obszaru, beneficjenta
i branże gospodarki
Źródło: Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013
na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc
pracy, WYG PSDB Sp. z o.o. i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
„S-TO-S”, Poznań, 2016

Powyższe wyniki doprowadziły do stworzenia najbardziej prawdopodobnego profilu osoby zatrudnianej
w projektach WRPO 2007-2013. Zatem byłby to mężczyzna, o niskim lub średnim poziomie wykształcenia, pracujący w przedsiębiorstwie handlowym lub produkcyjnym
zlokalizowanym na obszarze miejskim (najczęściej w Poznaniu lub powiecie poznańskim), na trwałym i stabilnym
stanowisku, wykonujący prace proste, czy też pracujący jako robotnik przemysłowy, rzemieślnik, operator lub
monter, rzadziej jako specjalista.
Trwałość utworzonych miejsc pracy
Poza tym, że miejsca pracy zostały utworzone, istotnym
było również uzyskanie odpowiedzi czy jednocześnie miały charakter trwały (na min. 3,5 roku w przypadku MŚP
i 5,5 roku w przypadku pozostałych). Najbardziej trwałe
miejsca pracy tworzono w Priorytecie IV, który odznacza
się również najwyższą relatywną skutecznością w tworzeniu miejsc pracy, a także w Priorytetach V, III i bezzwrotnych
Działaniach Priorytetu I. Najmniej trwałe miejsca pracy powstały w Priorytetach II, VI oraz w Działaniu 1.3
(JEREMIE). Co interesujące, nietrwałe miejsca pracy powstawały nie w przedsiębiorstwach, a w jednostkach publicznych: gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, powiatach, szkołach i placówkach oświatowych.
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Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020
Od zarysu koncepcji do wdrażania
Ukierunkowanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, udokumentowane w Wielkopolskim
Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020
(WRPO 2014+), było dla Wielkopolski kolejną szansą urealnienia polityki rozwojowej regionu, ale też wyzwaniem.
Wprawdzie prace nad nową perspektywą finansową
środków unijnych rozpoczęły się w momencie finalizacji
uaktualnianej Strategii rozwoju województwa (przyjętej
17 grudnia 2012 roku) – dzięki czemu projekt WRPO 2014+
miał swoją strategiczną podstawę z niezwykle „świeżym”
uzasadnieniem – jednak w tym samym czasie obowiązywały już ramy nowych polityk wspólnotowych i rozwojowych określonych w szeregu dokumentów1, a w organach
ministerialnych rozpoczęły się prace programowe „nowego rozdania” środków unijnych. Od samego początku koordynacja wiedzą, informacją, potrzebami rozwojowymi
i oczekiwaniami ich sfinansowania, szczególnie na linii
region-kraj, a później region-UE, stały się największym wyzwaniem.
Na etapie prac nad WRPO 2014+ obowiązywały – obok
wspomnianej uaktualnionej Strategii rozwoju województwa – również dwa inne regionalne dokumenty strategiczne, wytyczające kierunki rozwoju w zakresie tak ważnych
dziedzin, jak innowacyjność oraz polityka społeczna, tj. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 201020202 oraz Strategia Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku. Istotną rolę (szczególnie)
w fazie programowania odegrał także dokument Zasady
i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim przygotowany w 2014 roku (a następnie zaktualizowany w 2015 roku) przez Wielkopolskie
Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Zasadniczym celem tego dokumentu jest
realizacja ustaleń Strategii rozwoju województwa w zakresie terytorializacji celów szczegółowych, przez określenie
zasad i kryteriów wyznaczania obszarów problemowych.
W przypadku poziomów unijnego i krajowego, punktem wyjścia do podjęcia prac nad projektem WRPO
2014+ były – w pierwszej kolejności – ustalenia określone w takich dokumentach, jak: projekt Rozporządzenia
Najważniejsze z nich to Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa
2020 (Strategia Europa 2020; przyjęta 3 marca 2010 roku) oraz Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku (przyjęta 25 września 2012 roku).
2
Strategia ta została zaktualizowana w 2015 roku i uzupełniona
m.in. o kwestie dotyczące inteligentnych specjalizacji regionu.
1

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego (następnie przyjętego
już rozporządzenia ogólnego), projekt Wspólnych Ram
Strategicznych z 2011 roku i Założeń Umowy Partnerstwa
(następnie projekt Umowy Partnerstwa). Ustalenia te informowały chociażby o dwufunduszowych regionalnych
programach operacyjnych, czy promocji koncentracji
tematycznej interwencji na każdym poziomie programowania, które dla Samorządu Województwa były nowym
wyzwaniem organizacyjno-projektowym. Samorząd posiadał doświadczenie nabyte we wdrażaniu działań współfinansowanych z EFS, podejmując realizację 4 priorytetów
krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tzw.
komponent regionalny) – tym razem nabyte doświadczenie trzeba było wykorzystać do samodzielnego zaprogramowania środków nie tylko z EFRR, ale i z EFS. Po drugie,
Samorząd Województwa, projektując podział środków
w ramach nowego WRPO na poszczególne obszary interwencji, musiał uwzględnić minimalne limity, określone
przez Komisję Europejską dla poszczególnych celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych (tzw. ringfencingi).
Zaangażowanie analityczne przy aktualizacji strategii
wojewódzkiej zaowocowało licznymi opracowaniami wykorzystanymi również w projektowaniu Programu. Dlatego w ramach etapu diagnostyczno-badawczego prac
nad WRPO 2014+ przeprowadzono badania jedynie tych
obszarów, które wymagały pogłębienia wiedzy. Przygotowano opracowania: Potencjały i wyzwania rozwojowe
województwa wielkopolskiego, Zdrowie i ochrona zdrowia
w województwie wielkopolskim, czy dotyczące wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy w kontekście
wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych. Zlecono przeprowadzenie ewaluacji ex-ante
Programu oraz prognozy oddziaływania na środowisko
projektu Programu. W zbiorze materiałów zastanych, wykorzystanych do opracowania projektu WRPO 2014+, znalazły się raporty z badań ewaluacyjnych wykonanych w ramach WRPO 2007-2013, raporty z badań zrealizowanych
na zlecenie Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy
oraz Obserwatorium Integracji Społecznej, badań przeprowadzonych na potrzeby aktualizacji Regionalnej Strategii
Innowacji (RIS), w szczególności w celu wyznaczenia regionalnych inteligentnych specjalizacji. Dzięki prowadzonym
na bieżąco badaniom i monitoringowi sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) etap
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diagnostyczno-badawczy WRPO 2014+ przebiegł niezwykle sprawnie i pozwolił zagospodarować więcej czasu na
kolejne etapy programowania.
Inaczej wyglądała kwestia określenia zakresu interwencji WRPO 2014+, ponieważ prace dotyczące tego aspektu
Programu trwały niemal do końca programowania, tj. zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską. Poszukiwania „uzasadnionych kierunków działań” rozpoczęto już
od analizy zawartości ww. wymaganych, obowiązujących
dokumentów i raportów z badań diagnostycznych; ponadto w tym samym czasie (w 2012 roku) został stworzony internetowy System Ewidencji Przedsięwzięć na lata 2014-2020
(SEP 2014-2020). Potencjalni beneficjenci zgłaszali do niego
propozycje konkretnych projektów, jakie planowali do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych.
Można powiedzieć, że był to pierwszy bezpośredni „głos
z terenu”, mechanizm zapraszający mieszkańców do prac
nad nowym WRPO. Do systemu zgłoszono ponad tysiąc
projektów, które pogrupowano tematycznie i problemowo.
Prace nad przygotowaniem treści Programu były od
początku koordynowane przez Departament Polityki Regionalnej (DPR) UMWW. W jego strukturach wykonano lub
zlecono większość z wyżej wspomnianych badań i analiz,
w tym z wykorzystaniem SEP 2014-2020. Kolejny etap programowania wymagał – chociażby ze względu na rosnące
oczekiwania co do zawartości Programu – wyodrębnienia
i skonsolidowania zasobów kapitału ludzkiego w DPR, jak
i poza nim. 26 listopada 2012 roku utworzono Zespół ds.
opracowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2014-2020, w ramach
którego działały odrębne grupy robocze: Grupa ds. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Grupa ds. inteligentnych
specjalizacji. W skład Zespołu weszli przedstawiciele innych
departamentów UMWW (reprezentując know-how danego
sektora gospodarki oraz wiedzę operacyjno-wdrożeniową),
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Prace grup roboczych wspierali – w razie potrzeby, ze względu na bardziej zadaniowy charakter takich
grup – eksperci i przedstawiciele świata nauki, konsultanci
regionalni ds. zdrowia. Zespół przyjmował licznych interesantów (przede wszystkim przedstawicieli instytucji), którzy
obrazowali problemy w swojej dziedzinie, lub na bieżąco
z własnej inicjatywy kontaktował się z różnymi instytucjami,
ekspertami, środowiskami, zasięgając opinii w konkretnych
kwestiach. Generalnie jego zadaniem było uzgadnianie
zmian w tekście opracowywanego dokumentu i przygotowanie wersji możliwej do poddania go szerszym konsultacjom i w rezultacie – negocjacjom z Komisją Europejską (KE).
W kwietniu 2013 roku rozpoczęła pracę Grupa Konsultacyjna Wielkopolska 2014+, zaproszenie do której przyjęli
partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele JST
i strony rządowej, w tym przedstawiciele mniejszości narodowych w województwie, czy służby więziennej, a także
przedstawiciele nauki. Członkowie grupy mieli możliwość
odnoszenia się do kolejnych wersji projektu WRPO 2014+
oraz innych wymaganych towarzyszących mu dokumentów. Głównymi kanałami komunikacyjnymi były posiedzenia i droga elektroniczna, chociaż odbywały się także
robocze spotkania bilateralne z zainteresowanymi członkami. Grupa Konsultacyjna, wypracowując wnioski i rekomendacje do zapisów projektu WRPO 2014+, wniosła

istotny wkład w jego przygotowanie. Dyskutowano m.in.
nad możliwością wsparcia w ramach WRPO 2014+ realizacji inwestycji uczelni wyższych, realizacji projektów na
drogach lokalnych, czy kwestiami związanymi z terytorializacją interwencji w Programie, uwzględniając aspiracje
poszczególnych środowisk oraz tematyczne ograniczenia
możliwości realizacji przedsięwzięć, wynikające z postanowień strony rządowej oraz KE.
W październiku i listopadzie 2013 roku przeprowadzone
zostały szerokie konsultacje społeczne wstępnego projektu WRPO 2014+. Zainteresowani mogli przekazywać swoje
uwagi i propozycje do projektu Programu przez wypełnienie specjalnego formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres wrpo2014-2020@wielkopolskie.pl. W ten
sposób otrzymano ponad 160 formularzy z propozycjami zmian zapisów Programu, o różnym stopniu istotności
i szczegółowości. Odbyły się także konferencje subregionalne w 5 ośrodkach subregionalnych – największych miastach Wielkopolski: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu, w których uczestniczyło łącznie blisko 900 osób. Część
wyartykułowanych w trakcie konferencji sugestii stało się
przyczynkiem do zmiany podejścia do niektórych problemów i przeformułowania konkretnych zapisów w Programie. Kolejnym efektem spotkań konsultacyjnych, niejako
wartością dodaną tych konsultacji, była możliwość przeprowadzenia autentycznej dyskusji na temat problemów
rozwojowych poszczególnych obszarów województwa
i konfrontacji poglądów na te kwestie, z jednej strony zainteresowanych społeczności lokalnych, a z drugiej – Zarządu
Województwa. W grudniu 2013 roku opublikowano raport
z konsultacji, w którym na 530 stronach odniesiono się do
każdej zgłoszonej propozycji zmian i propozycji projektów.
Konsultacje społeczne, poza ww. „oficjalną” formułą, odbywały się także na bieżąco. Zarówno do Zespołu przygotowującego Program, jak i do Zarządu Województwa wpływały liczne pisma z propozycjami i oficjalne stanowiska
różnych instytucji i gremiów, dotyczące zapisów w Programie. Projekt dokumentu konsultowany był ponadto z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, Wielkopolską
Radą Działalności Pożytku Publicznego, Międzyresortowym
Zespołem do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Należy podkreślić,
że wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi były
analizowane przez Zespół przygotowujący Program i w razie konieczności uwzględnione poprzez korektę zapisów.
Przygotowanie Programu to proces długotrwały. Zanim powstał projekt zaakceptowany przez KE opracowano
wiele wersji roboczych WRPO 2014+, poddanych licznym
modyfikacjom. W pierwszej wersji roboczej Programu
z 3 kwietnia 2013 roku wyznaczono 6 osi priorytetowych
(1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”; 2. „Zrównoważony rozwój”; 3. „Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego”; 4. „Kapitał ludzki”; 5. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”; 6. „Pomoc techniczna”). Treść programu
stopniowo ewoluowała i w wersji ostatecznej, wysłanej
do KE 12 grudnia 2014 roku, określonych zostało 10 osi
priorytetowych. Spoglądając wstecz można powiedzieć
w dużym uproszczeniu, że w 2012 roku dominował etap
diagnostyczno-badawczy i konceptualizacji WRPO 2014+,
w 2013 roku – operacjonalizacji oraz etap konsultacyjny,
a 2014 roku – negocjacyjny.
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Oficjalne negocjacje z KE rozpoczęły się w chwili
przesłania projektu dokumentu do Komisji, co nastąpiło w kwietniu 2014 roku. Na początku – głównie pocztą
elektroniczną – przesyłano opinie, uwagi i wyjaśnienia do
zawartości Programu. Na tym etapie, udało się osiągnąć
konsensus do znacznej części uwag (same wyjaśnienia do
zachowania w pierwotnym kształcie kwestionowanych zapisów w projekcie WRPO 2014+ liczyły blisko 200 stron).
Pozostały jednak pewne rozbieżności stanowisk, które postanowiono podjąć w ramach 4 rund negocjacyjnych (face
-to-face). W trakcie pierwszego spotkania negocjacyjnego
(22 września 2014 roku) przedstawione zostały stanowiska
dotyczące interwencji w zakresie EFRR, obejmujące cele
tematyczne 1–7. Rozmowy w zakresie wybranych kwestii
dotyczących EFS (cele tematyczne 8–10 oraz pomoc techniczna) odbyły się w trakcie drugiej rundy negocjacyjnej
(23 października 2014 roku). Ze względu na zaawansowany stopień negocjacji Wielkopolska znalazła się w gronie
siedmiu województw w tzw. szybkiej ścieżce negocjacyjnej, dzięki czemu kolejna runda negocjacyjna, tym razem
w Brukseli, odbyła się już 3-5 listopada 2014 roku. W trakcie
tej rundy przedyskutowane zostały kwestie horyzontalne, takie jak warunki wstępne (w zakresie przyjęcia planu
transportowego, aktualizacji planu gospodarki odpadami
i regionalnej strategii innowacji), wskaźniki, ramy wykonania czy podejście terytorialne. Z kolei ostatnia runda
negocjacyjna odbyła się 10 listopada 2014 roku i poświęcona była wybranym aspektom w zakresie EFS. Ostatecznie 17 grudnia 2014 roku Komisarz ds. polityki regionalnej
– Corina Creţu zatwierdziła w imieniu KE WRPO 2014+. Jest
to jeden z pierwszych programów regionalnych w Europie,
który został przyjęty przed końcem 2014 roku.
Należy wyjaśnić, że w 2014 roku – niejako równolegle
do etapu negocjacji – rozpoczęły się prace nad dokumentacją wdrożeniową. Wraz z kolejnymi wersjami projektów
WRPO 2014+ powstawały kolejne robocze projekty jego
uszczegółowienia. W tym czasie ostatecznych kształtów
nabierały także instrumenty terytorialne Programu. Samorząd Województwa – na początkowym etapie programowania, dostrzegając problem znacznego zróżnicowania regionu – podjął decyzję o zastosowaniu podejścia
terytorialnego w WRPO 2014+. Z jednej strony chodziło
o wsparcie potencjałów rozwojowych kluczowych ośrodków w województwie, proponując zastosowanie mechanizmów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania i obszaru funkcjonalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim oraz tzw.
mandatów terytorialnych3 wspierających rozwój ośrodków
subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych (Gniezno,
Konin, Leszno, Piła). Z drugiej strony dążono do uzyskania
wartości dodanej, wynikającej z zarządzania wielopoziomowego oraz zintegrowanego charakteru interwencji na
tych obszarach. Do zapisów WRPO 2014+ wprowadzono
również system preferencji dla projektów (bądź odbiorców pomocy) z obszarów określanych jako regionalne OSI
problemowe4. Ostatecznych kształtów nabrała również

sama struktura Instytucji Zarządzającej reprezentowanej
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a obsługiwanej przez departamenty UMWW: DPR, Departament
Wdrażania Programu Regionalnego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Obsługi
Funduszy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu5.
Faktyczne rozpoczęcie realizacji WRPO 2014+ (o wartości 2,45 mld EUR wkładu unijnego i 42,3 mln EUR wkładu budżetu państwa) umożliwiło podpisanie 8 sierpnia
2015 roku Aneksu I do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. Podpisanie tego dokumentu
upoważniło Samorząd Województwa do wystąpienia do
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o przyznanie środków na realizację Programu z budżetu środków
europejskich oraz budżetu państwa.

Zastosowanie mechanizmu „mandatów terytorialnych” i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim jest propozycją Samorządu Województwa, natomiast wsparcie ZIT dla obszaru funkcjonalnego
miasta Poznania wynikało z zapisów Umowy Partnerstwa.
4
Obszary problemowe są określone w WRPO 2014+ jako regionalne OSI: (1) obszary o najniższej dostępności transportowej do
3

Struktura finansowania WRPO 2014+
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020, tak jak pozostałe 15 RPO, jest dwufunduszowy
– finansowany zarówno z EFRR, jak i EFS, w związku z czym
w sposób kompleksowy odpowiada na potrzeby regionu.
Program finansowany jest przede wszystkim ze środków
funduszy strukturalnych, które uzupełniają krajowe środki
publiczne (głównie z budżetów: państwa, województwa
i innych JST) oraz środki prywatne.

Ryc. 1. Struktura finansowania WRPO 2014+
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uszczegółowienia WRPO 2014+
(wersja 1.30)

W ramach WRPO 2014+ do wykorzystania jest 3,4 mld
EUR, z czego 2,5 mld EUR stanowią środki UE. Wielkopolska należy do regionów, które w wartościach bezwzględnych otrzymały najwięcej unijnych pieniędzy na realizację
regionalnego programu operacyjnego. Więcej środków
finansowych trafiło jedynie do województwa śląskiego
i małopolskiego. Podziału alokacji WRPO 2014+ dokonano
z uwzględnieniem:
ustaleń zapisanych w zaktualizowanej Strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020;

•

ośrodków wojewódzkich; (2) wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych; (3) obszary o najniższym
stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych;
(4) obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe; (5) miasta i inne obszary tracące dotychczasowe
funkcje społeczno-gospodarcze.
5
W 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu został Instytucją Pośredniczącą dla wdrażania PI 8i oraz PI 9i. Dla realizacji WRPO
2014+ wyznaczono jako Instytucje Pośredniczące także Stowarzyszenie Metropolia Poznań (Związek ZIT dla MOF Poznania) oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (Związek ZIT dla rozwoju AKO).
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•

k oncentracji tematycznej zgodnej z priorytetami Strategii Europa 2020 (ukierunkowanymi zwłaszcza na: wydajność energetyczną i odnawialne źródła energii, innowacyjność i konkurencyjność MŚP, a także na zatrudnienie,
edukację i walkę z ubóstwem) oraz odpowiadającym im
celami ustanowionymi dla Polski. Ramy interwencji
WRPO 2014+ określone są przez 10 celów tematycznych
wskazanych w art. 9 Rozporządzenia dotyczącego Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych;
zapisów Umowy Partnerstwa, określającej ramy strategicznych inwestycji, determinującej powiązania między celami tematycznymi a rezultatami do osiągnięcia
według tzw. linii demarkacyjnej, tj. rozdziału interwencji pomiędzy programami operacyjnymi.
Jednym z kluczowych wyzwań dla Wielkopolski jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw (szczególnie w sferze usług) oraz zwiększenie wykorzystania potencjału B+R wielkopolskich uczelni. Istotna dla regionu jest
także poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej
poprzez rozbudowę infrastruktury transportu drogowego,
kolejowego oraz rozwój zbiorowego transportu miejskiego.
Wysokiej jakości środowisko przyrodnicze to istotny potencjał województwa, stąd szczególnego znaczenia nabierają
działania nakierowane na poprawę efektywności energetycznej, wzrost wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

•

Oś priorytetowa

Alokacja
Źródło
Udział %
UE
finansowania w alokacji
(mln EUR)

1. Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka

467,9

EFRR

19,1

2. Społeczeństwo informacyjne

60,0

EFRR

2,4

353,5

EFRR

14,4

3. Energia
4. Środowisko

204,0

EFRR

8,3

5. Transport

414,0

EFRR

16,9

6. Rynek pracy

265,0

EFS

10,8

7. Włączenie społeczne

197,3

EFS

8,1

8. Edukacja

156,3

EFS

6,4

9. Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
10. Pomoc Techniczna
Suma

261,6

EFRR

10,7

70,7

EFS

2,9

2 450,2

EFRR + EFS

100,0

Tab. 1. Alokacja funduszy strukturalnych w układzie osi priorytetowych
WRPO 2014+
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.wrpo.wielkopolskie.pl
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Wobec powyższego, zdecydowanie największą część
środków przeznaczono na realizację Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (w tym na Działanie
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki, Działanie
1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw
Wielkopolski i Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego), Osi priorytetowej 5 Transport oraz Osi priorytetowej 3 – Energia (w tym
na Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych i Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym). Łącznie na
realizację tych osi priorytetowych alokowano w Programie
1 235,4 mln EUR, tj. 50,4% ogólnej kwoty środków unijnych
zaangażowanych we wdrażanie Programu. Względnie duże

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

znaczenie ma w Programie wsparcie obszarów rynku pracy
(Oś priorytetowa 6) oraz infrastruktury zdrowotnej i społecznej (Oś Priorytetowa 9), na które przeznaczono 21,5% ogólnej
alokacji. Najmniejsza cześć funduszy (2,4%, tj. około 60,0 mln
EUR) dedykowana została Osi priorytetowej 2 – Społeczeństwo informacyjne (Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług
publicznych). Projekty realizowane w ramach powyższej osi
mają sprostać takim wyzwaniom jak: wzrost liczby korzystających z Internetu, rozszerzenie zakresu e-gospodarki, wzrost
zastosowania TIK w usługach publicznych, czy zwiększenie
dostępu do digitalizowanych zasobów.
Warto zaznaczyć, iż część funduszy unijnych funkcjonujących w ramach WRPO 2014+ ukierunkowano na wdrożenie instrumentów terytorialnych – instrumentów wsparcia
polityki miejskiej i obszarów funkcjonalnych najważniejszych ośrodków miejskich w województwie. Prawie 11%
alokacji Programu, tj. 265,7 mln EUR, przeznaczono na realizację dwóch Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
– dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (ZIT
wojewódzki) oraz dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim (ZIT regionalny). Łączna kwota środków unijnych ukierunkowanych
na realizację ZIT wojewódzkiego wynosi 196,6 mln EUR,
zaś na wdrożenie ZIT regionalnego – 69,1 mln EUR.
Oś priorytetowa

Działanie

1. Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka

1.3

3. Energia

Alokacja UE
Źródło
(mln EUR) finansowania
2,0

EFRR

3.2

16,0

EFRR

3.3

120,0

EFRR

4. Środowisko

4.4

8,4

EFRR

5. Transport

5.1

13,0

EFRR

6.4

4,0

EFS

6.6

4,2

EFS

7.2

6,0

EFS

8.1

2,0

EFS

8.3

6,0

EFS

9.3

15,0

EFRR

196,6

EFRR + EFS

6. Rynek pracy
7. Włączenie społeczne
8. Edukacja
9. Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
Suma

Tab. 2. Alokacja funduszy strukturalnych na ZIT wojewódzki w układzie
osi priorytetowych i działań WRPO 2014+
Źródło: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

Działanie

2. Społeczeństwo informacyjne

2.1

3. Energia
4. Środowisko
5. Transport
6. Rynek pracy

Alokacja UE
Źródło
(mln EUR) finansowania
1,8
EFRR

3.2

12,9

EFRR

3.3

17,6

EFRR

4.3

3,3

EFRR

4.4

3,5

EFRR

5.1

7,2

EFRR

6.3

3,5

EFS

6.6

1,0

EFS

8. Edukacja

8.3

3,4

EFS

9. Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego

9.2

10,0

EFRR

Suma

9.3

5,0

EFRR

69,1

EFRR + EFS

Tab. 3. Alokacja funduszy strukturalnych na ZIT regionalny w układzie
osi priorytetowych i działań WRPO 2014+
Źródło: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
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Na wdrożenie przedsięwzięć wyodrębnionych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków
Subregionalnych (OSI) przeznaczono natomiast w Programie 99,2 mln EUR. Uwzględnione zostały tutaj miasta liczące 50-100 tys. mieszkańców (i ich obszary funkcjonalne)
o strategicznym znaczeniu społeczno-gospodarczym, tj.
Gniezno, Konin, Leszno i Piła. Zakres interwencji dla tych
OSI wynegocjowany został w partnerstwie z samorządami
poszczególnych ośrodków. Ich wsparcie pozwoli na uzyskanie wartości dodanej wynikającej z zarządzania wielopoziomowego oraz zintegrowanego charakteru interwencji na tych obszarach.

i konkurencyjna gospodarka (Działania 1.5). Projekty z tej
dziedziny ukierunkowane były na podniesienie poziomu
zastosowania innowacji w MŚP poprzez wzmocnienie
aktywności inwestycyjnej, a także bardziej powszechne
wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych.
Ponadto na realizację jednego projektu z zakresu wzmocnienia regionalnego układu powiązań drogowych, w ramach Osi priorytetowej 5 Transport (Działania 5.1) udzielono pomocy finansowej w kwocie 4,7 mln zł. Po 0,7 mln zł
dofinansowania unijnego uzyskały przedsięwzięcia mające
na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.4) oraz z zakresu poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
(Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2).

Finansowa realizacja WRPO 2014+
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), wspomagającego zarządzanie WRPO 2014+, do połowy 2017 roku podpisano
1 391 umów o dofinansowanie projektów realizowanych
na obszarze województwa wielkopolskiego. Ich całkowita
wartość osiągnęła poziom 6 853,5 mln zł, natomiast kwota
pozyskanego wsparcia unijnego wyniosła 4 642,4 mln zł.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość tych umów wyniosła 1 958,1 zł, natomiast kwota udzielonego dofinansowania unijnego ukształtowała się na poziomie 1 326,4 zł.
Obecnie Wielkopolska znajduje się na półmetku wydatkowania funduszy z okresu programowania 2014-2020,
w związku z czym ocena wykorzystania środków nie jest
jeszcze pełna. Według stanu na 30 czerwca 2017 roku w ramach WRPO 2014+ zrealizowano 145 projektów na łączną
kwotę 229,3 mln zł, z tego 118,8 mln zł to środki unijne
(dane dotyczące wniosków o płatność końcową). W strukturze dofinasowania projektów zakończonych większy
udział ma EFS. Odsetek projektów wspartych z tego funduszu był większy o 10,4 p.proc. od projektów dofinansowanych z EFRR. Wsparcie z EFS umożliwiło zrealizowanie
77 projektów (4,9% ogólnej liczby projektów), których całkowita wartość ukształtowała się na poziomie 77,2 mln zł,
a kwota dofinansowania wyniosła 65,6 mln zł. Dofinansowane przedsięwzięcia realizowane były w ramach Osi
priorytetowych 6 Rynek pracy (zakończone 54 projekty na
kwotę dofinansowania 56,4 mln zł) i 8 Edukacja (zakończone 22 projekty na kwotę dofinansowania 9,1 mln zł). Przedsięwzięcia realizowane przez powiatowe urzędy pracy (Oś
priorytetowa 6 Rynek pracy) nastawione były na zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, poszukujących
pracy oraz biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej
sytuacji na rynku pracy. Dzięki wsparciu EFS w ramach Osi
priorytetowej 8 Edukacja beneficjenci WRPO 2014+ zrealizowali projekty, które miały na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
a także wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (Działanie 8.1
– 1 projekt oraz Działanie 8.2 – 21 projektów).
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego umożliwił
dotychczas zrealizowanie 68 projektów na kwotę dofinansowania 53,2 mln zł (stan na 30 czerwiec 2017 roku). Zrealizowane zostały przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowych: 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 3 Energia,
4 Środowisko i 5 Transport. Najwyższą łączną wartość dofinansowania – 47,2 mln zł uzyskały 62 przedsięwzięcia
zrealizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Innowacyjna

Ryc. 2. Zróżnicowanie wykorzystania środków UE w ramach WRPO
2014+ w województwie wielkopolskim w układzie gmin i powiatów
– projekty zrealizowane *
* w przypadku gdy projekt był realizowany na obszarze kilku jednostek
dokonywano równego podziału kwoty dofinansowania na gminy/powiaty
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI 2014+

Jak dotąd najwyższą łączną kwotę dofinasowania unijnego w ramach WRPO 2014+ w zestawieniu gmin uzyskały przedsięwzięcia zrealizowane na obszarze stolicy
województwa – w Poznaniu (13,8 mln zł). Wysokie kwoty
wsparcia z UE otrzymały również projekty zrealizowane
w gminach Obrzycko (4,9 mln zł) i Rokietnica (4,0 mln zł).
Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców ponownie najwyżej uplasował się Poznań (2,1 tys. zł na 1 mieszkańca) oraz
Obrzycko (1,1 tys. zł na mieszkańca). W przypadku 17 gmin
dofinansowanie unijne na 1 mieszkańca oscylowało poniżej 10,0 zł, a w kolejnych 42 nie przekroczyło ono 20,0 zł.
Tak niskie kwoty dofinansowania potwierdzają fakt, że
Wielkopolska znajduje się dopiero na początku ścieżki
wdrażania programu regionalnego. Jeszcze nie wszystkie
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Oś
priorytetowa

Priorytet
inwestycyjny,
Działanie

Liczba
podpisanych umów
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Wartość
podpisanych umów
(mln zł)

Liczba projektów
zrealizowanych

Wartość projektów
zrealizowanych
(mln zł)

Priorytet
Oś
Priorytet
Oś
Priorytet
Oś
Priorytet
Oś
Priorytet
Oś
inwesty- prioryte- inwesty- prioryte- inwesty- prioryte- inwesty- prioryte- inwesty- priorytecyjny
towa
cyjny
towa
cyjny
towa
cyjny
towa
cyjny
towa

1a (Działanie 1.1.)
1. Innowacyjna
1b (Działanie 1.2.)
i konkurencyj3a (Działanie 1.3.)
na gospodar3b (Działanie 1.4.)
ka
3c (Działanie 1.5.)

0
49
11
95
351

506

168,3
40,6
91,5
1904,2

2204,7

0
0
0
62

62

2. Społeczeństwo
informacyjne

2c (Działanie 2.1.)

22

22

69,9

69,9

0

0

0,0

3. Energia

4a (Działanie 3.1.)
4c (Działanie 3.2.)
4e (Działanie 3.3.)

0
61
30

91

409,8
411,7

821,5

1
0

1

0,8
0,0

4. Środowisko

5b (Działanie 4.1.)
6a (Działanie 4.2.)
6b (Działanie 4.3.)
6c (Działanie 4.4.)
6d (Działanie 4.5.)

2
0
15
20
0

37

22,2
0,0
170,2
72,3
-

264,7

0
0
0
4
-

5. Transport

7b (Działanie 5.1.)
7d (Działanie 5.2.)

45
2

47

805,9
919,8

1725,7

1
0

6. Rynek pracy

8i (Działanie 6.1.)
8iii (Działanie 6.2.)
8iv (Działanie 6.3.)
8v (Działanie 6.4.)
8v (Działanie 6.5.)

146
40
29
15
6

236

206,5
85,4
18,9
78,7
10,7

7. Włączenie
społeczne

9i (Działanie 7.1.)
9iv (Działanie 7.2.)
9v (Działanie 7.3.)

34
49
6

89

8. Edukacja

10i (Działanie 8.1.)
10iii (Działanie 8.2.)
10iv (Działanie 8.3.)

134
83
70

9. Infrastruktura
dla kapitału
ludzkiego

9a (Działanie 9.1.)
9b (Działanie 9.2.)
10a (Działanie 9.3.)

10. Pomoc
techniczna

(Działanie 10.1.)
(Działanie 10.2.)
SUMA

Kwota dofinansowania projektów
zrealizowanych
(mln zł)

0,0
0,0
0,0
144,6

0,0
0,0
0,0
47,2

47,2

0,0

0,0

0,0

0,8

0,7
0,0

144,6

-

4

0,0
0,0
0,0
1,2

0,7

1,2

0,0
0,0
0,0
0,7
-

0,7

5,6

4,7
0,0

4,7

56,4

1

5,6
0,0

400,1

54
0
0
0
0

54

66,4
0,0
0,0
0,0
0,0

66,4

56,4
0,0
0,0
0,0
0,0

43,9
110,0
81,3

235,2

0
0
0

0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

287

182,1
51,3
134,0

367,4

1
21
0

22

0,5
10,3
0

10,8

0,4
8,7
0,0

9,1

0
1
62

63

132,5
294,5

426,9

0
0

0

0,0

0,0
0,0

0,0

9
4

13

337,5

337,5

0
1

1

1 391

1 391

6 853,5

6 853,5

145

145

0,0
0,0
0,0
0,03

0,03

0,0
0,02

0,02

229,3

229,3

118,8

118,8

Tab. 4. Finansowa realizacja WRPO 2014+ w układzie osi priorytetowych, priorytetów inwestycyjnych i działań (stan na 30 czerwca 2017)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z LSI 2014+, Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, 2016

nabory o dofinansowanie zostały ogłoszone, zaś w przypadku przeprowadzonych większość projektów znajduje
się aktualnie dopiero w trakcie realizacji. Do końca perspektywy finansowej 2014-2020 wartość wspartych z budżetu UE przedsięwzięć realizowanych w regionie ulegnie
więc zdecydowanej zmianie.

Zakładane efekty realizacji Programu
46

Jak już zasygnalizowano wcześniej, z racji tego, że obecnie
trwa wdrażanie WRPO 2014+, analiza postępów jego realizacji nie może być wyczerpująca. Od początku wdrażania
Programu do połowy 2017 roku w ramach Osi priorytetowej 1, ukierunkowanej na wzmacniane innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw, swoje projekty zrealizowało 62 przedsiębiorców (na 506 podpisanych umów).
Zakładane rezultaty zostaną osiągnięte głównie przez
wdrożone dzięki udzielonemu dofinansowaniu innowacje
w przedsiębiorstwach (w ramach Działania 1.5), wprowadzenie nowych produktów dla rynku oraz wprowadzenie

nowych produktów dla firmy. Dodatkowym rezultatem
będzie wzrost zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wdrażania
WRPO 2014+ do końca 2016 roku dzięki wsparciu w ramach
tej Osi priorytetowej 43 podmioty gospodarcze wprowadziły innowacje, 7 przedsiębiorstw wprowadziło produkty
nowe dla rynku, a 7 nowe produkty dla firmy. W ramach
Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka przewidziana jest również realizacja przedsięwzięć,
których efektami będą: wzrost nakładów na badania – co
ma skutkować zwiększeniem zakresu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami (28 – szacowana wartość docelowa w 2023 roku), wzrost nakładów prywatnych
na innowacje w zakresie zidentyfikowanych regionalnych
inteligentnych specjalizacji, utworzenie zaawansowanych
usług świadczonych przez IOB (5 – szacowana wartość docelowa w 2023 roku), inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne w projekty z zakresu innowacji lub badań i rozwoju (0,8 mln EUR – szacowana wartość docelowa
w 2023 roku).

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer VIII (2017) lipiec–grudzień

Wdrażanie projektów w obszarze rynku pracy ma na
celu promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. W ramach
Osi priorytetowej 6 Rynek pracy (Działania 6.1) do końca
2016 roku objęto wsparciem 7 457 osób bezrobotnych
(w tym 3 170 osób długotrwale bezrobotnych), a 568 osobom niepełnosprawnym udzielona została pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia. Realizacja działań w obszarze
Działania 6.1 przyczyni się do wzrostu kompetencji i doświadczeń zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo.
Rezultaty, które już można zaobserwować, to 4 474 pracujących po opuszczeniu Programu, 776 osób z nowymi
kwalifikacjami i 249 utworzonych miejsc pracy.
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie, w tym szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się
przez całe życie to interwencje realizowane w ramach Osi
priorytetowej 8 Edukacja. Na dzień 3 czerwca 2017 roku
zakończono wdrażanie 21 projektów dotyczących wyrównywania dostępu do uczenia się przez całe życie osobom
w wieku aktywności zawodowej, wykazującym braki kompetencyjne i posiadającym największe potrzeby w dostępie do edukacji (wspartych w ramach Działania 8.2). Zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do podniesienia
kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy z powodu niskich umiejętności ICT i językowych. Dofinansowanie unijne pozwoliło 1 666 osobom
w wieku 50 lat i więcej oraz 2 587 osobom w wieku 25 lat
i więcej uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po
opuszczeniu Programu (stan na 31 grudnia 2016 roku).
W celu dostosowania do zmian klimatu i związanym
z tym zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego realizowane są przedsięwzięcia mające na celu m.in. zwiększenie lub zachowanie retencji, zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania
i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych, budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę, rozbudowę
lub remont sieci kanalizacji sanitarnej. Jak dotąd udało
się zakończyć projekty dotyczące zachowania, ochrony,
promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego (wsparte w ramach Osi priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.4). Efektem realizacji przedsięwzięć w tym
obszarze będzie poprawa stanu dziedzictwa kulturalnego
Wielkopolski, a także wzrost jej atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej. Rezultatami podjętych działań z tego zakresu były (stan na koniec 2016 roku): 49 314 osób, które
korzystały z obiektów zasobów kultury, 7 imprez kulturalnych z frekwencją 41 375 osób oraz wzrost o 49 314 liczby
odwiedzin miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego stanowiących atrakcje turystyczne.
Realizacja przedsięwzięć wspierających przechodzenie
na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
przyczyni się do zwiększenia poziomu produkcji energii
ze źródeł odnawialnych czy zwiększenia wykorzystania

transportu zbiorowego (m.in. poprzez zakup autobusów,
inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego oraz
budowę systemów zarządzania i organizacji ruchu). Wsparciem objęte są również projekty, które zakładają zwiększenie efektywności energetycznej w sektorach publicznym
i mieszkaniowym. Ich realizacja polega na gruntownej
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego. Według
stanu na koniec 2016 roku 181 budynków zostało poddanych termomodernizacji, natomiast szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 114,5 tys.
ton ekwiwalentu CO2 (wartość docelowa w 2023 roku).
W celu polepszenia warunków dla transportu drogowego w województwie wielkopolskim wdrażane są
przedsięwzięcia ukierunkowane na budowę, przebudowę
i modernizację sieci drogowej (Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1). Ich realizacja poprawi dostępność
wewnątrzregionalną, a także dostępność regionu do krajowego i europejskiego systemu komunikacji drogowej.
W ramach realizowanych inwestycji zostaną wybudowane
lub przebudowane skrzyżowania i drogowe obiekty inżynierskie oraz wybudowane zostaną obwodnice. Szacuje
się, że w ramach tego wsparcia całkowita długość wybudowanych dróg wyniesie 24 km, a całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 256 km (wartości docelowe w 2023 roku).
Dla poprawy warunków transportu kolejowego w Wielkopolsce oraz dla polepszenia łączności z siecią TEN-T (Transeuropejską Siecią Transportową) realizowane są projekty
z zakresu budowy, rozbudowy, rehabilitacji i rewitalizacji
oraz modernizacji sieci kolejowej, jak też przedsięwzięcia
związane z infrastrukturą dworcową i przystankami kolejowymi. Według szacunków do 2023 roku całkowita długość
przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych
wyniesie 92 km, a liczba zmodernizowanych lub wyremontowanych dworców 16. W celu polepszenia warunków
podróżowania oraz zwiększenia mobilności Wielkopolan
wdrażane są również projekty, w ramach których zakupione zostaną jednostki taboru kolejowego dla regionalnych
przewozów pasażerskich, a także zmodernizowane zostaną te już zakupione wcześniej (tj. łącznie 16 jednostek do
końca 2023 roku).

*****
Niedługo miną 3 lata od dnia podpisania pierwszych
umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach WRPO
2014+. Rezultaty ich realizacji powoli zaczynają przynosić
wymierny wpływ na pożądaną zmianę sytuacji społeczno
-ekonomicznej mieszkańców regionu. Aktualnie nie ma
w Wielkopolsce gminy, w której nie zrealizowano choćby jednego projektu z dofinansowaniem unijnym WRPO
2014+, co potwierdza fakt, że środki unijne to ogromny
potencjał, który w sposób istotny oddziaływuje na rozwój
społeczno-gospodarczy województwa.
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