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1. Wprowadzenie
1.1.

Informacje wstępne

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest dokumentem, o
którym mowa w artykule 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006
roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Jest instrumentem
realizującym działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych
i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizuje jeden z trzech celów określonych w art. 3
wymienionego wyżej rozporządzenia, jakim jest „konwergencja”.
Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji WRPO stanowi
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. nr
227, poz. 1658). Działania realizowane w ramach programu finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne. Pomoc Wspólnoty przeznaczona będzie na priorytetowe działania mające na celu
promocję konkurencyjności i tworzenie miejsc pracy, przy uwzględnieniu celów wyznaczonych w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na
lata 2005 – 2008 (COM/2005/141, z dn. 12.04.2005r.), wynikających z odnowionej Strategii
Lizbońskiej.
Wszystkie cytowane w Programie akty prawne ilustrują jedynie podstawy prawne aktualne w dniu przyjęcia WRPO. W trakcie realizacji uwzględniane będą wszelkie nowelizacje
obowiązującego prawa oraz nowe akty prawne regulujące system realizacji Programu, a także
regulacje wynikające z tych dokumentów.
Obszar interwencji programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Jego zakres ograniczony jest listą priorytetów Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Struktura programu - liczba i zakres priorytetów, ich pola interwencji, poprzez które program będzie realizowany - wynika także z polityk wspólnotowych określonych w 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 2007-2013 (decyzja Rady nr
2006/702/WE z dnia 6 października 2006r. w sprawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty
dla spójności, Dz. Urz. UE L 291 z 21.10.2006, str. 11-32), oraz polityki krajowej określonej
w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (przyjętej przez Radę Ministrów 29 listopada
2006r.) i w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających
wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), projekt zaakceptowany
przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. i przez Komisję Europejską w maju 2007 roku. Natomiast sposób realizacji priorytetów, w tym poszczególne rodzaje projektów, ustalony został
w toku negocjacji z partnerami społecznymi oraz instytucjami zarządzającymi, przygotowującymi projekty poszczególnych programów operacyjnych.
W trakcie realizacji Programu uwzględniane będą wszelkie modyfikacje polityk, zarówno wspólnotowych, jak i krajowych, zmiany programów z tych polityk wynikające, a także
1
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zewnętrzne uwarunkowania
gospodarcza województwa.

makroekonomiczne

i

wewnętrzna

sytuacja

społeczno-

Program opracowany został przy zachowaniu następujących zasad:
 programowania – określającego w wieloletnim układzie priorytety, ich finansowanie oraz system zarządzania i kontroli,
 partnerstwa – osiągania celów w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi,
zarówno na etapie przygotowywania programu, jak i jego realizacji,
 dodatkowości – że środki wspólnotowe nie zastępują środków przeznaczanych
na realizację celów regionalnych, lecz są dla nich ”dźwignią”,
 równoważenia rozwoju – równego dostępu do środków obszarów wiejskich i
miejskich oraz biegunów wzrostu i obszarów problemowych,
 równego dostępu,
 elastyczności, czyli reagowania na zmiany wszelkich uwarunkowań
Program zawiera przede wszystkim:
 analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wskazującą na nierówności potencjału rozwojowego, zarówno w układzie zewnętrznym, jak i wewnętrznym,
 informację na temat dotychczasowej pomocy finansowej dla regionu, zarówno
krajowej, jak i wspólnotowej, w zakresie interwencji programu wraz z jej oceną,
 opis strategii programu ze wskazaniem na najważniejsze cele i priorytety oraz
sposób ich realizacji,
 indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety,
 opis systemu wdrażania, oceny i kontroli,
 sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych,
 streszczenie wyników ewaluacji ex-ante,
 streszczenie wyników analizy oddziaływania na środowisko,
 streszczenie wyników analizy makroekonomicznej wykonanej przy pomocy
modeli Hermin oraz MaMoR2.
Przy opracowaniu diagnozy społeczno – gospodarczej oraz części strategicznej i projekcyjnej WRPO uwzględniono:
 wyniki diagnozy społeczno – gospodarczej opracowanej dla potrzeb Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
 treść opracowanych dotąd regionalnych dokumentów strategicznych i programowych, a wśród nich przede wszystkim:
 Program ochrony środowiska,
 Strategię rozwoju oświaty,
 Strategię zatrudnienia,
 Strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce,
 Strategię e-Wielkopolska,
 Regionalną Strategię Innowacji,
 Strategię sektorową w zakresie ochrony zdrowia,
 Strategię pomocy społecznej,
 Program „Razem – więcej – łatwiej”,
 Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa,
 Plan Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Wielkopolsce
na lata 2007-2013,
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego,

2
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Program operacyjny społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim w latach 2007 -2013 – projekt,
Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim – projekt,
Regionalną Strategię Rozwoju Transportu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2020 – projekt,
Plan Transportowy Funkcjonowania Publicznego Transportu Pasażerskiego
na obszarze Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2011 – projekt.

1.2. Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w
ramach NSRO na lata 2007-2013
W lutym 2011 roku - po podjęciu przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia decyzji o rozdysponowaniu środków krajowej rezerwy wykonania - rozpoczęta została procedura przeglądu i renegocjacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Na podstawie art. 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L.06.210.25 z 31.07.2006 z późn. zmianami) Polska zdecydowała się na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (KRW) dla programów operacyjnych w ramach środków strukturalnych, określonych przez Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia.
Z ogólnej kwoty 1 331 304 099 euro dostępnej w ramach KRW, na regionalne programy
operacyjne (finansowane z EFRR) przeznaczono 512 029 305 euro. Sposób podziału tych
środków pomiędzy poszczególne regionalne programy operacyjne został określony przez
Komitet Koordynacyjny NSRO, który ustalił, że kryteriami podziału będą:
 kryterium wykorzystania środków wspólnotowych - wartość środków UE we wnioskach o płatność od IZ przekazanych do IPOC do końca 2010 roku, odniesioną do alokacji przeznaczonej na realizację danego RPO,
 kryterium kontraktacji - poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji
przeznaczonej na poszczególne 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.
KRW jest instrumentem osiągania celów NSRO. Z tego względu środki KRW, przyznane na RPO, zostaną przede wszystkim alokowane na priorytety, działania i projekty realizujące cele Strategii Lizbońskiej, zdefiniowane jako dźwignie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
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 dn. 17 maja 2006r. zdecydowano o możliwości zastosowania mechanizmu tzw. dostosowania technicznego. W efekcie, w
związku z faktem niedoszacowania wyników gospodarczych niektórych państw członkow3
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skich, w 2010 roku w ramach tego mechanizmu przyznano Polsce dodatkowe środki, z których – zgodnie z uchwałą nr 44 z dnia 25 czerwca 2010r. KK NSRO w sprawie podziału dodatkowych środków wspólnotowych na realizację NSRO na lata 2007-2013 - 150 mln euro
przeznaczono do podziału pomiędzy regionalne programy operacyjne.
Wykorzystanie dodatkowych środków dostosowania technicznego, w tym środków
przeznaczonych na niwelowanie skutków powodzi, podlega takim samym regułom prawnym,
organizacyjnym i instytucjonalnym, które zostały określone na szczeblu wspólnotowym i krajowym dla środków przeznaczonych na realizację NSRO na lata 2007-2013.

1.2.1.Podstawy prawne i formalne
Przegląd Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonywany jest na podstawie zapisów:
 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L.06.210.25 z 31.07.2006 z późn. zmianami),
 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
09.84.712.j.t. z późn. zmianami),
 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 1 września 2008r., dotyczących
dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.
Kierunki zmian w WRPO wynikają m.in. z:
 Dokumentu pt. „Ukierunkowanie środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (guidance paper)”, opracowanego w lipcu
2010r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 Treści Uchwały nr 35 z dnia 7 grudnia 2009r. KK NSRO, w sprawie przyjęcia „Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych i regionalnych
programów operacyjnych”,
 Treści Uchwały nr 44 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie podziału dodatkowych
środków wspólnotowych na realizację NSRO na lata 207-2013,
 Treści Uchwały nr 53 z dnia 9 lutego 2011r. KK NSRO, w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów
operacyjnych ,
 Analiz i badań przeprowadzonych przez IZ WRPO, w tym m.in. zebranych w formie
raportu „Analiza śródokresowa realizacji Wielkopolskiego regionalnego programu
operacyjnego na lata 2007 – 2013”
Należy jednak zaznaczyć, iż pakiet zmian ma głównie charakter formalny i techniczny,
urealniający zapisy i dostosowujący je do spodziewanego wykonania programu. Zasadnicze kierunki realizacji WRPO pozostają bez zmian. Dotyczy to także dodatkowych
środków, które w zdecydowanej większości przeznaczy się na realizację celów lizbońskich i strategii Europa 2020 poprzez kontynuację dotychczas realizowanych działań.

1.2.2.Zgodność z nowymi dokumentami strategicznymi
Proponowane zmiany zapisów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 są spójne zarówno z dokumentami strategicznymi przywołanymi w pierwotnej wersji WRPO, jak i z zapisami dokumentów, które zostały sformułowane już po przy4
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jęciu Programu w 2007r. W szczególności owa zgodność występuje w odniesieniu do Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 oraz Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Zmiany
Programu są spójne także z zapisami dokumentów krajowych, między innymi takich, jak np.
Raport Polska 2030.

a)

Strategia Lizbońska/Strategia UE 2020

Strategia WRPO wpisuje się w główny cel Strategii Lizbońskiej oraz jej zmiany przyjęte
w Goeteborgu. Pole interwencji programu skonstruowano tak, by w jak największym stopniu
wpisywało się w cel strategii lizbońskiej, jakim jest uczynienie z Unii Europejskiej gospodarki konkurencyjnej. Wymiarem realizacji tego celu było zobowiązanie, że wydatki lizbońskie
wyniosą co najmniej 40% alokacji dla Programu.
W trakcie realizacji Programu nastąpiły istotne zmiany polityki konkurencyjności Unii
Europejskiej. Przede wszystkim w 2010 roku przyjęta została strategia Europa 2020, formułująca w obliczu kryzysu koncepcję na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, obejmującą następujące cele:
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Choć w 2010 roku realizacja WRPO była już w znacznym stopniu zaawansowana, wymienione priorytety dla realizacji WRPO są nadal ważne.

b)

Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego

W trakcie realizacji WRPO przyjęty został bardzo ważny dokument tworzący wspólną
płaszczyznę działania państw i regionów w obszarze Morza Bałtyckiego. Powstała możliwość
wytworzenia wartości dodanej wynikającej ze wspólnego działania na tym obszarze, zgodnie
z następującymi filarami:
 region zrównoważony pod względem ekologicznym,
 region dobrobytu,
 region dostępny i atrakcyjny,
 region bezpieczny,
uzupełnionymi działaniami horyzontalnymi obejmującymi rozwój struktur zintegrowanej gospodarki morskiej oraz morskie i lądowe planowanie przestrzenne.
WRPO wpisuje się całym swym polem interwencji w zapisy Strategii dla regionu Morza
Bałtyckiego. Poszczególne instrumenty Programu realizują cele Strategii zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. W związku z realizacją tej ponadregionalnej strategii monitorowanie
Programu rozszerzono o analizę inwestowania środków w kategorie interwencji uznane jako
„bałtyckie”.

c)

Raport Polska 2030

WRPO uwzględnia ewolucję krajowych polityk rozwoju. W związku z przygotowaniami do kolejnej perspektywy finansowej 2013+ budowany jest nowy system zarządzania roz-
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wojem kraju, w tym opracowywany jest pakiet dokumentów strategicznych i programowych.
Punktem wyjścia do prac nad tymi dokumentami jest raport Polska 2030 będący przełożeniem
na grunt krajowy najważniejszych strategicznych wyzwań wspólnotowych unii Europejskiej,
odnoszących się do jej konkurencyjności, spójności i dobrobytu.

d)

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku i jej
aktualizacja

Doświadczenia wynikające z realizacji WRPO tworzą także podstawy dla aktualizacji
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Proces ten, którego zakończenie planowane
jest w 2012 roku, stworzy lepsze podstawy dla programowania operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej 2013+. Z kolei wnioski z monitorowania WRPO i oceny realizacji Programu będą jedną z głównych przesłanek dla formułowania zapisów kolejnej wersji strategii
regionalnej.

1.2.3.Opis wprowadzonych zmian do Programu
W związku z procedurą przeglądu programów operacyjnych w ramach NSRO na lata
2007-2013 w treści WRPO dokonano szeregu zmian merytorycznych, technicznych oraz korekt redakcyjnych. Wprowadzone zmiany uwzględniają:

a)

Dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania

Środki Krajowej Rezerwy Wykonania w kwocie 48 248 915 EURO wykorzystane zostaną przede wszystkim na realizację celów lizbońskich oraz strategii Europa 2020. Szacuje
się, iż stanowić to będzie 97,97% tej kwoty. Większość przeznaczona zostanie na kontynuację
budowy internetowej sieci szerokopasmowej w regionie, polegającej na rozwoju infrastruktury dostępowej, uzupełniającej w stosunku do tworzonej w ramach projektu indywidualnego
sieci szkieletowej. Część środków przeznaczona będzie na wsparcie regionalnej infrastruktury
komunikacyjnej (infrastruktura transportu lotniczego). Pozostała część przeznaczona będzie
na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw, znacznie ograniczone w trakcie realizacji programu ze względu na decyzje o zwiększeniu nakładów na instrumenty finansowe w ramach
inicjatywy JEREMIE1. Kwota 1 mln EURO przeznaczona zostanie ponadto na dofinansowanie Pomocy Technicznej, co pozwoli sfinansować bieżące koszty funkcjonowania Instytucji
Zarządzającej oraz prace, badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem do następnego
okresu programowania 2014-2020 oraz realizacji Strategii Europa 2020.

b)

Dodatkowe środki pochodzące z tzw. dostosowania technicznego, z
puli przypadającej na regionalne programy operacyjne

1

Dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego, ukierunkowane na działania wspierające indywidualnych przedsiębiorców, przeznaczone zostaną jedynie na te projekty, które mają wyraźne powiązaniez priorytetami strategii Europa 2020 i wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji.
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Środki pochodzące z tzw. dostosowania technicznego, w wysokości 11 531 973 EURO
wykorzystane zostaną na dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw2, które w pewnym stopniu
dofinansowane zostaną także z Krajowej Rezerwy Wykonania.

c)

Zmiany wskaźników realizacji WRPO

Wskaźniki realizacji WRPO poddane zostały analizie wewnętrznej, której główne konkluzje zawarto w raporcie „Analiza śródokresowa realizacji Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Ponieważ przegląd Programu dokonywany jest
na etapie praktycznie całkowitego rozdysponowania alokacji WRPO na poszczególne projekty, proponowane zmiany wskaźników mają na celu przede wszystkim dostosowanie ich spodziewanych wartości docelowych do oczekiwanego wykonania.
Na ostateczny pakiet i skalę zmian złożyły się następujące przesłanki:
 Niedostateczne i nieprecyzyjne dane i założenia wyjściowe. Przede wszystkim ograniczona możliwość wykorzystania doświadczeń ZPORR, ze względu na inną skalę wydatków i pole interwencji, a przez to ograniczoną porównywalność, brak ostatecznego
kształtu linii demarkacyjnej na etapie prac nad Programem, oraz jej późniejsze zmiany.
 Inne niż przewidywano wykonanie Programu. Wynikało to z decyzji o realokacjach
środków między działaniami w obrębie priorytetów, ze zmian rodzajów projektów, na
realizację których ogłaszano konkursy, inny niż zakładano popyt na środki, inne średnie wielkości i wartości projektów, a także inne niż zakładano wyniki konkursów.
 Konieczność dostosowania i uaktualnienia listy wskaźników poprzez zamianę na bardziej realne do monitorowania i bardziej adekwatne do rodzaju interwencji i typów
projektów.
 Dostosowanie nazw wskaźników do terminologii KSI.
Do najważniejszych proponowanych zmian wskaźników należą:
 Urealnienie częstości monitorowania wskaźników generowanych przez modele makroekonomiczne.
 Korekta spodziewanej liczby przedsiębiorstw wspartych dotacjami inwestycyjnymi w
związku ze zwiększeniem nakładów na instrumenty finansowe.
 Zmiana rodzaju wskaźników odnoszących się do projektów z zakresu społeczeństwa
informacyjnego.
 Zmiany niektórych wskaźników odnoszących się do liczby wspartych projektów będące skutkiem koncentracji wydatkowania środków na największe projekty o znaczeniu
regionalnym. Dotyczy to między innymi infrastruktury dla kapitału ludzkiego, czy
promocji gospodarczej.

d)

Tzw. zmiany techniczne

Zmiany określane mianem „technicznych” zostały wprowadzone - jako konieczne dla
sprawnego wdrażania WRPO w zgodzie z obowiązującymi przepisami - w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku zmienionej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi2

Dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dostosowania technicznego, ukierunkowane na działania wspierające indywidualnych przedsiębiorców, przeznaczone zostaną jedynie na te projekty, które mają wyraźne powiązaniez priorytetami strategii Europa 2020 i wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji.
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nansach publicznych (Dz.U.2009, nr 157, poz. 1240). Zmiana treści WRPO dokonana została
na podstawie standardowego zapisu dla wszystkich programów operacyjnych realizowanych
w ramach NSRO, opracowanego i zaakceptowanego przez Instytucję Koordynującą NSRO,
Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne oraz Instytucję ds. koordynacji
strategicznej w MRR. Ostatecznie została przyjęta Uchwałą nr 36 z dnia 7 grudnia 2009r. KK
NSRO w sprawie zmian treści programów operacyjnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Na tej podstawie zmodyfikowano odpowiednie zapisy rozdziału 7. WRPO ”Przepisy wykonawcze” w zakresie przepływów finansowych. O zmianie WRPO w tym trybie IZ WRPO poinformowała Komisję Europejską.

e)

Inne zmiany wprowadzone do Programu:

 Zgodnie z propozycją Departamentu Instytucji Certyfikującej MRR zaktualizowane
zostały zapisy dotyczące Instytucji Certyfikującej (IC). Doprecyzowano zapisy określające zadania IC.
 Zaktualizowane zostały tablice finansowe Programu. Jest to efekt wprowadzenia do
systemu finansowania WRPO dodatkowych środków EFRR, co w konsekwencji spowodowało również zwiększenie wkładu krajowego: publicznego i prywatnego. Po analizie dotychczasowego zaawansowania realizacji projektów, zmianie uległy także tablice prezentujące indykatywny podział środków według kategorii zaprogramowanego
wykorzystania wkładu funduszy w WRPO: wg kryterium priorytetowych obszarów
tematycznych, wg kryterium form finansowania i wg kryterium obszaru.
 W opisach priorytetów wprowadzono w niektórych przypadkach korektę list potencjalnych beneficjentów oraz możliwych do realizacji rodzajów projektów.
 Na liście projektów dużych WRPO uwzględniono 2 kolejne projekty kluczowe dla
rozwoju województwa, spełniające kryterium projektu dużego w rozumieniu Rozporządzenia 1083.
 Wprowadzono korekty zauważonych błędów redakcyjnych, zaktualizowano nazwy
niektórych instytucji zaangażowanych w system wdrażania Programu.

f)

zmiany dokonane w grudniu 2015 roku w wyniku kolejnego przeglądu i renegocjacji WRPO 2007-2013

 W celu efektywnego wykorzystania pełnej alokacji środków EFRR w Programie dokonano realokacji środków z Osi Priorytetowych I, III i VII z przeznaczeniem dla Osi
Priorytetowej V.
 Doprecyzowano indykatywne kwoty wkładów krajowych w poszczególnych priorytetach zgodnie z sugestią zawartą w stanowisku Komisji Europejskiej i wyrażoną w piśmie z 7 grudnia br. Stanowisko to wyraża wolę KE i zachęca Polskę do wykorzystania dostępnych mechanizmów absorpcji środków UE. Jednym z tych mechanizmów
jest modyfikacja stóp dofinansowania na poziomie osi priorytetowych przez zmianę
wkładu krajowego, które są wskazane w treści poszczególnych programów operacyjnych i objęte decyzją KE. W swoim stanowisku KE przedstawiła wolę rozpatrzenia takich zmian pod warunkiem, że stosowny wniosek zostanie do niej przekazany przed
upływem 2015 r.
 Uzupełniono opis i uzasadnienie realizacji Priorytetu V w związku z przesunięciem
kwot, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej wyrażoną przez jej przedstawiciela.
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Województwo Wielkopolskie
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2. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej
województwa
2.1. Informacje ogólne
2.1.1.Potencjał przyrodniczy
Wielkopolska jest regionem nizinnym. Jej rzeźba powierzchni oraz warunki geologiczne
i glebowe ukształtowane zostały przede wszystkim przez zlodowacenia.
Na obszarze województwa przeważają gleby słabe: bielicowe i rdzawe (60%) oraz płowe i brunatne (20%), pozostałe to gleby obszarów podmokłych (opadowo-glejowe, glejobielicowe, murszowo-torfowe, mady rzeczne itp.). Pod tym względem region nie wyróżnia się na
tle kraju.
Województwo wielkopolskie należy do obszarów o ubogich zasobach wodnych. Deficyt
wodny wynika z niskich sum opadów rocznych (średnio około 540 mm), wysokich wartości
parowania (425 mm), przepuszczalności utworów formacji czwartorzędowej, występowania
pradolin, które drenują podziemne wody czwartorzędowe i trzeciorzędowe.
Deficyt wody powoduje przesuszanie gleb w okresie wegetacyjnym oraz najniższe w
Polsce wartości odpływów z jednostki powierzchni. Obszar województwa położony jest w
pasie niskich odpływów jednostkowych. Średni odpływ jednostkowy w dorzeczu Warty wynosi 3,74 l/s/km2, a w dorzeczu Odry do ujścia Warty 5,48 l/s/km2; w kraju — 5,20 l/s/km2.
Zasoby wód podziemnych wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę występują w obrębie utworów czwartorzędu, trzeciorzędu oraz kredy. Podstawowe znaczenie mają zbiorniki w
utworach czwartorzędowych. Główne zbiorniki czwartorzędowe dzieli się na otwarte; dolinne, pradolinne i sandrowe oraz zamknięte: zbiorniki międzymorenowe i doliny kopalne. Do
zbiorników otwartych, najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniami antropogenicznymi, należą:
• Pradolina Barycz — Głogów (G2WP nr 303);
• Pradolina Warszawsko-Berlińska (GZWP nr 150);
• Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (GZWP nr 138).
Wśród kopalnych zbiorników czwartorzędowych największe znaczenie dla zaopatrzenia
w wodę dla celów komunalnych ma wielkopolska dolina kopalna (GZWP nr 144) oraz doliny
w rejonie Szamotuł (GZWP nr 145) i Kalisza (GZWP nr 311).
Głębiej zalegające zbiorniki trzeciorzędowe wykorzystywane są również w wielu rejonach województwa jako główny poziom użytkowy, szczególnie tam, gdzie brak użytkowych
zbiorników czwartorzędowych. Zasobne fragmenty zbiorników trzeciorzędowych należą do
głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP nr 143, 146, 127). Ponadto, w rejonie Konina — Turka występuje zbiornik kredowy (GZWP nr 151).
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Duże znaczenia mają obszary najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO).
Odpowiednio zagospodarowane, mają osłaniać zasoby wód podziemnych. Ma to istotne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę pitną, szczególnie wobec degradacji wód powierzchniowych.
Zasoby wód powierzchniowych województwa wielkopolskiego należą do najmniejszych
w kraju. Dorzecze Warty, na obszarze którego w przeważającej części leży województwo
wielkopolskie, charakteryzuje się niższymi niż w kraju opadami; w 1997 r. 587,5 mm (dla całego kraju 636,4 mm) oraz mniejszą wartością odpływu wód z l km2: w 1997 r. 132 dam3 (dla
całego kraju 215 dam3).
Mała retencja w sztucznych zbiornikach wodnych, wynosząca 0,6% średniego rocznego
odpływu (w kraju 6%), nie pozwala na racjonalną gospodarkę zasobami wód dyspozycyjnych. Dlatego na małej retencji należy skoncentrować w przyszłości działania na rzecz poprawy bilansu wodnego regionu.
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Wielkopolsce w 2005 r. (stan na 31.XII)
wynosiły 1586,0 hektometrów sześciennych.
Większa część obszaru Wielkopolski jest mało zasobna w wodę (opady roczne od ok.
480 mm w okolicach Śremu i Słupcy do 600 mm w okolicach Kępna i Ostrzeszowa). Ponadto, ze względu na uwarunkowania klimatyczne dostępność wód powierzchniowych oraz częściowo podziemnych jest w ciągu roku oraz w cyklach wieloletnich zmienna. Szczególne
braki w zaopatrzeniu w wodę dotyczą rolnictwa. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy
jest znaczne wylesienie regionu, jakie nastąpiło w ciągu ostatnich 200 lat oraz znaczne ograniczenie małej retencji. Zjawisko to określane jest jako „stepowienie” regionu.
Niecałe 26% powierzchni regionu zajmują lasy. W Wielkopolsce dominują drzewostany
sosnowe, z przewagą słabych typów siedliskowych, głównie borowych, które zajmują około
63% powierzchni leśnej. Do najważniejszych gatunków lasotwórczych w regionie należą: sosna (blisko 79% na terenie RDLP Poznań), dąb (10,7%), brzoza (4,2%) i olcha (4,2%).
W roku 2005 około 31% powierzchni regionu zajmowały obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronione, w tym 26% to obszary chronionego krajobrazu,
4,6% parki krajobrazowe, 0,3% parki narodowe i 0,1% rezerwaty przyrody. System obszarów
chronionych regionu tworzą: Wielkopolski Park Narodowy (7 584 ha) oraz fragment Drawieńskiego Parku Narodowego (380 ha w granicach regionu), 12 parków krajobrazowych lub
ich części, 96 rezerwatów przyrody, 32 obszary chronionego krajobrazu, 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 88 użytków ekologicznych oraz 45 obszarów wytypowanych dotychczas do ochrony w Sieci Natura 2000.
W województwie wielkopolskim wyznaczono do końca 2006r. 14 obszarów Natura
2000 według Dyrektywy Ptasiej (w tym 8 obszarów w ramach Shadow List) oraz 31 obszarów według Dyrektywy Siedliskowej (w tym 17 obszarów z Shadow List). Obszary Natura
2000, które zawierają się w całości w granicach regionu (39 z nich) na terenie województwa
wielkopolskiego zajmują powierzchnię około 771 583,6 ha, co stanowi nieco ponad 83%
wszystkich obszarów chronionych regionu. Lista obszarów Natura 2000 w województwie
wielkopolskim (według materiałów Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”) na koniec 2006 roku przedstawia się następująco (* - Shadow List):
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Według dyrektywy ptasiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Według dyrektywy siedliskowej

Puszcza nad Gwdą*,
Nadnoteckie Łęgi,
Dolina Środkowej Noteci,
Puszcza Notecka*,
Jezioro Zgierzynieckie*,
Dolina Samicy*,
Dolina Małej Wełny*,
Wielki Łęg Obrzański,
Pojezierze Sławskie*,
Zbiornik Wonieść,
Ostoja Rogalińska*,
Dolina Środkowej Warty,
Dąbrowy Krotoszyńskie*,
Dolina Baryczy,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Poligon Okonek*,
Dolina Rurzycy*,
Dolina Debrzynki*,
Uroczyska Złotowskie*,
Dolina Łobżonki*,
Dębowa Góra*,
Struga Białośliwka*,
Dolina Noteci,
Jezioro Święte*,
Jezioro Kubek,
Sieraków,
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie*,
Torfowisko Rzepińskie*,
Dąbrowy Obrzyckie,
Bagno Chlebowo*,
Jezioro Zgierzynieckie,
Kopanki,
Barłożyna Wolsztyńska*,
Huby Grzebieniskie*,
Biedrusko,
Fortyfikacje Poznańskie,
Ostoja Wielkopolska,
Rogalińska Dolina Warty,
Pojezierze Gnieźnieńskie*,
Lasy Żerkowsko-Czeszewskie*,
Ostoja Nadwarciańska,
Puszcza Bieniaszewska,
Jezioro Brenno*,
Zachodnie Pojezierze Krzywińskie,
Dąbrowy Krotoszyńskie,
Ostoja nad Baryczą*

Na pojezierzach, głównie w części północnej i środkowej regionu, występuje około 800
jezior, w tym 58% o powierzchni do 10 ha i 8% o powierzchni powyżej 100 ha. Największym
zbiornikiem naturalnym województwa jest Jezioro Powidzkie (1 036 ha), na Pojezierzu
Gnieźnieńskim.
Pod względem hydrograficznym Wielkopolska leży w dorzeczu Odry, przy czym 88%
jej powierzchni odwadniane jest przez system dorzecza Warty, a pozostałe 12% przez systemy rzek Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy. Monitoring jakości wód rzecznych pokazuje,
że na przeważającej długości rzeki Wielkopolski prowadzą nadal wody pozaklasowe, jednak
od kilku lat poprawia się ich jakość.
Podstawą zaopatrzenia ludności w wodę pitną są wody podziemne. Eksploatuje się
głównie zbiorniki w warstwach wodonośnych trzeciorzędu i czwartorzędu, a w rejonach
wschodnich także w warstwach kredowych oraz jurajskich. W całej Wielkopolsce występują
też zmineralizowane wody termalne. Większość wód podziemnych kwalifikuje się do I i II
klasy czystości, można je, więc, wykorzystywać po prostym uzdatnieniu (redukcja związków
żelaza i manganu).
Wielkopolska obfituje w mineralne surowce energetyczne, głównie węgiel brunatny,
gaz ziemny, ropę naftową i torf. Złoża węgla brunatnego eksploatuje się w rejonie Konina,
gdzie są bazą dla rozwoju przemysłu energetycznego (zespół elektrowni Pątnów-AdamówKonin). Województwo cechuje też bogactwo złóż torfu, przy czym zinwentaryzowano dotychczas 886 tys. ha takich złóż. Rozpoznano również złoża tego surowca o znaczeniu leczniczym - borowiny.
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W rejonie Kłodawy eksploatowana jest sól kamienna (około 15% krajowej produkcji).
W regionie eksploatuje się też bogate złoża gipsu. Na całym obszarze Wielkopolski występują znaczne złoża kruszyw, surowców ceramicznych i kredy jeziornej.
Aby przywrócić przyrodzie tereny po eksploatacji, prowadzi się ich rekultywację. W
2005 roku powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów poprzemysłowych
i innych terenów zdegradowanych wyniosła 0,04% całej powierzchni regionu.
Zróżnicowanie przyrodnicze regionu nie pozostaje bez wpływu na strukturę gospodarki
poszczególnych jego części. Określają one rolnicze, turystyczne oraz przemysłowe potencjały
rozwojowe. Przede wszystkim zróżnicowany krajobraz, liczne kompleksy leśne, sieć Natura
2000 oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego tworzą warunki dla rozwoju turystyki. Tworzą
warunki do uruchomienia „wolnych mocy” tkwiących w gospodarce regionu.
Wyzwaniem dla najbliższych lat będzie z jednej strony utrzymanie obecnego stanu elementów środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a z drugiej,
zachowanie jego bioróżnorodności i spójności przestrzennej. Dlatego ważne jest, by planowane w ramach programu działania w jak najmniejszym stopniu tworzyły antropopresję na
środowisko.
Wnioski:






Niewystarczające zasoby wodne oraz zbyt niski poziom sztucznej retencji;
Zła jakość wód powierzchniowych;
Zbyt niski poziom lesistości;
Wysokie walory przyrodnicze części Wielkopolski;
Liczne miejsca konfliktów między działalnością człowieka a środowiskiem.

Rekomendacje:






Uporządkowanie gospodarki oraz zwiększenie zasobów wodnych regionu, w
tym zwiększenie małej, sztucznej retencji;
Ochrona, a zarazem wykorzystanie potencjału przyrodniczego najatrakcyjniejszych części Wielkopolski;
Usuwanie i łagodzenie konfliktów między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
Poprawa stanu poszczególnych elementów środowiska;
Rekultywacja terenów zdegradowanych.

2.1.2.Potencjał ekonomiczny
Województwo wielkopolskie położone jest w środkowo-zachodniej części Polski. Należy do największych regionów kraju. Pod względem powierzchni (29 826 km2) zajmuje drugie
miejsce w kraju, a pod względem liczby mieszkańców trzecie (8,8% ogółu ludności Polski).
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Tempo zmian PKB na 1 mieszkańca według podregionów
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Wielkopolska ma dobre perspektywy rozwoju wynikające z korzystnego miejsca na
kontynencie europejskim, na swego rodzaju pomoście między Europą Wschodnią a Zachodnią. Szczególne znaczenie ma tranzytowe położenie Poznania. Przechodzący przez środek regionu międzynarodowy korytarz transportowy o przebiegu wschód-zachód (droga międzynarodowa E-30 oraz linia kolejowa E-20) łączy Wielkopolskę z obydwiema częściami kontynentu. Istotne znaczenie tranzytowe przypisać również można drodze międzynarodowej o kierunku północ-południe biegnącej od Świecia przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia oraz
drodze krajowej nr 11 biegnącej ze Środkowego Wybrzeża przez Poznań na Górny Śląsk.
Czynnikiem niekorzystnym jest bardzo duża rozciągłość południkowa regionu. Jego
krańce, południowy, a szczególnie północny, mają ograniczone szanse w korzystaniu z renty
lokalizacyjnej, jaką jest położenie przy korytarzu wschód-zachód. Wynika to między innymi
z ograniczeń komunikacyjnych na kierunku północ-południe.
Według szacunków GUS wartość PKB przypadająca na 1 mieszkańca w 2004 roku wyniosła w regionie 26 001 PLN przy średniej krajowej 24 181 PLN. Tylko jeden podregion miasto Poznań – charakteryzował się wyższym wskaźnikiem od średniej krajowej. Wartość
tego wskaźnika w 2004 roku dla miasta Poznania wyniosła 49 125 PLN. W pozostałych podregionach wskaźnik mieścił się w przedziale od 23 441 PLN (podregion poznański) do
19 489 PLN (podregion kaliski). W porównaniu do średniej Unii Europejskiej produkt krajowy brutto liczony wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wyniósł w województwie
wielkopolskim w 2002 r. 41,7% (UE = 100%).
Pod względem wartości PKB na 1 mieszkańca wyrażonej w standardzie siły nabywczej
(PPS) Wielkopolska sytuuje się w grupie regionów UE o najniższych wartościach tego
wskaźnika – poniżej 8 000 PLN, przy średniej dla UE-25 = 21 741 (w 2003r. wg: Regions:
Statistical Yearbook 2006, mapa 2.1).
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Wartość dodana brutto na 1 pracującego według
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Szczególnie niepokojące było załamanie się tempa wzrostu PKB po 2000 roku. W latach 2001 i 2002 zanotowano wyraźny spadek tempa wzrostu we wszystkich podregionach, a
w dwóch z nich (kaliski, poznański) wystąpił w 2002r. nawet spadek wartości wskaźnika w
stosunku do roku poprzedniego. Część zaobserwowanych zmian wynika ze zmiany sposobu
liczenia PKB od 2002 roku. Nie zmienia to faktu, że osłabienie wzrostu PKB w Wielkopolsce
grozi pogłębieniem zróżnicowań wewnątrzregionalnych.
Miarą produktywności gospodarki jest wartość dodana brutto na 1 pracującego. Wynosiła ona w 2003r. w Wielkopolsce 52 931 PLN, co stanowiło wartość niższą od średniej krajowej (54 741 PLN). Wśród podregionów NTS 3 jedynie podregion Poznań ze wskaźnikiem
wartości dodanej brutto na 1 pracującego wynoszącym 70 832 PLN znacznie przekraczał
średnią krajową, natomiast w pozostałych podregionach wartości te były od niej niższe. Ogółem, wartość dodana brutto wytworzona w Wielkopolsce w 2003r. wyniosła 64,9 mld PLN, tj.
9,15% tej wartości dla Polski (709,2 mld PLN). Niestety, udział wartości dodanej brutto w
wartości dla kraju w Wielkopolsce spadł w 2003 roku o ponad 0,5 punktu procentowego w
stosunku do 2000 roku. Oznacza to, iż produktywność gospodarki regionu spada w porównaniu do innych województw kraju, przy równoczesnym pogłębianiu się zróżnicowań wewnątrzregionalnych obserwowanych na podstawie PKB.
Dysproporcje między podregionami w zakresie wartości dodanej brutto na 1 pracującego nie ulegają dużym zmianom. Najniższą wartość dodaną brutto na 1 pracującego w 2003r.
zanotowano w podregionach kaliskim i konińskim.
Stan gospodarki i poziom życia mieszkańców pozostają w ścisłym związku z finansami
publicznymi. Wielkość budżetów gmin, ale także powiatów i województwa określają poziom
życia mieszkańców i wpływają bezpośrednio na możliwości rozwojowe. Łączne dochody budżetów gmin, liczone na jednego mieszkańca, są bardzo zróżnicowane. W najbardziej pod
tym względem zasobnych gminach są one blisko trzykrotnie wyższe niż w gminach najmniej
zasobnych. Do najzamożniejszych należą między innymi: Tarnowo Podgórne, Suchy Las,
Przykona, Kleczew, Poznań oraz Powidz. Subwencje i dotacje zmniejszają te dysproporcje,
lecz ich nie likwidują.
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Samorządy w miarę swych możliwości finansowych część budżetów przeznaczają na
rozwój, czyli inwestycje. Poszczególne gminy w 2004r. wydały na ten cel od poniżej 1% do
ponad 53% swych dochodów. Bardzo zróżnicowana jest także struktura wydatków na poszczególne cele.
Przeciętnie dochody jednostek samorządowych w Wielkopolsce w liczbach bezwzględnych są stosunkowo wysokie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zbliżone są do średnich
krajowych. W 2005 roku dochody wielkopolskich gmin osiągnęły wartość 1 821 PLN na
mieszkańca, przy średniej dla kraju 1 808 PLN. Dochody powiatów (są podobne jak w kraju
(545 PLN na mieszkańca w Wielkopolsce, 543 PLN w kraju). Nieco wyższe niż średnio w
kraju są dochody miast na prawach powiatu (Wielkopolska – 2 857 PLN na 1 mieszkańca,
Polska – 2 830 PLN).
Wnioski:





Korzystne położenie części obszaru województwa;
Duży potencjał gospodarczy, lecz rozmieszczony nierównomiernie i w wielu
miejscach niewystarczająco konkurencyjny;
Niższa od średniej krajowej produktywność gospodarki;
Zróżnicowany potencjał ekonomiczny samorządów, zbliżony do średniej krajowej.

Rekomendacje:




Wzmocnienie potencjału obszarów położonych w korytarzach transportowych
oraz wokół biegunów wzrostu;
Wsparcie obszarów peryferyjnych, przede wszystkim poprzez polepszenie ich
powiązań ze strefami wzrostu;
Wzmocnienie ogólnej produktywności gospodarki, przede wszystkim poprzez
zwiększenie jej innowacyjności.

2.2. Potencjał ludzki
2.2.1.Demografia
Województwo wielkopolskie zamieszkiwało w 2006r. 3 378,2 tys. osób, tj. niecałe 8,9%
ogólnej liczby ludności kraju (3 miejsce w kraju po województwach mazowieckim i śląskim).
W ciągu ostatnich 30 lat zmalała dynamika przyrostu ludności, spowodowana ciągłym spadkiem przyrostu naturalnego, od 9,9 na 1000 osób w 1975 r. do 0,89 w 2004 r., z nasileniem
tendencji spadkowej po 1995 r. Jednak w ostatnich latach przyrost naturalny w Wielkopolsce
wykazuje tendencję wzrostową: od 0,80 osób na 1000 ludności w 2003 roku; 0,98 osób na
1000 ludności w 2004 roku, do 1,65 osób na 1000 ludności w 2006 roku. Nadal mniej korzystna sytuacja w tym zakresie występuje w miastach, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego
osiągał w poprzednich latach ujemne wartości, ale w 2005 roku wyniósł już 0,96 (w Polsce –
0,35). Na obszarach wiejskich regionu wskaźnik ten osiągnął w 2005 roku wielkość 2,23 (w
Polsce 0,29). Sytuacja w Wielkopolsce (wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 1 051 w
2005r.) jest jednak zdecydowanie bardziej korzystna niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik
przyrostu naturalnego już od 2002 roku ma wartość ujemną (w 2005r. 0,10).
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Wielkopolska należy do nielicznych regionów UE, w których obserwuje się najniższy
ogólny spadek liczby ludności (w przedziale od -0,4 do 0,0 osób na 1000 mieszkańców w latach 2000-2003 – wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 1.1).
Gęstość zaludnienia województwa wynosi 113 osób/1 km2, (co stawia je na 11. miejscu
w kraju) i jest niższa o 9 osób od średniego wskaźnika dla Polski (122 osoby/km 2), a także od
wskaźnika Unii Europejskiej, który wynosi 117 osób/1 km2.
Kobiety w liczbie 1 739,6 tys. stanowią 51,5% populacji województwa. Wskaźnik feminizacji kształtuje się na poziomie 106,1 (w kraju 106,9, w Unii Europejskiej 105,2) utrzymując się od kilku lat prawie na niezmienionym poziomie.
Potencjał demograficzny nie jest rozmieszczony równomiernie. Istnieją obszary o dużej
koncentracji ludności (szczególnie aglomeracja poznańska, ośrodki subregionalne i regionalne) oraz tereny słabo zaludnione (szczególnie północne powiaty regionu). Obserwowana jest
migracja wewnętrzna z obszarów zastoju gospodarczego na rzecz obszarów wysokiej dynamiki rozwoju. Generalnie, ma miejsce odpływ ludności z miast - w 2005 roku zaludnienie obszarów miejskich w województwie zmniejszyło się w wyniku migracji o 3 763 osoby (saldo
migracji w miastach wyniosło – 1,97 osoby na 10 tys. ludności). Z kolei saldo migracji na obszarach wiejskich jest dodatnie; w 2005 roku napływ ludności wyniósł 6 064 osób (4,13 osób
na 10 tys. ludności).
Ludność miast województwa w 2006 roku wynosiła 1 921,5 tys. mieszkańców, co stanowi 8,2% ogólnej liczby ludności miast Polski. Udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie
ludności województwa kształtuje się na poziomie ok. 56,9% i jest niższy o 4,4% od wartości
tego wskaźnika dla kraju (61,3%). Z kolei ludność wiejska województwa, licząca w 2006 roku 1 457,0 tys. osób, stanowiła 9,9% ogółu ludności wiejskiej kraju.
Stolica regionu – Poznań - skupia największy potencjał demograficzny (ok. 565 tys.
mieszkańców), stanowiący 29,4% ludności miejskiej i jednocześnie 16,7% ogólnej liczby
ludności województwa.
W byłych ośrodkach wojewódzkich – w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz w miastach Gniezno i Ostrów Wlkp., zamieszkuje niecałe 472 tys. osób, tj. 24,5% ogólnej liczby
ludności miast Wielkopolski i jednocześnie ok. 14% ogółu ludności województwa. Pozostałe
ośrodki powiatowe skupiają ok. 480 tys. mieszkańców, tj. 14,3% ludności województwa.
W 78 małych miastach (do 20 tys. mieszkańców) mieszka ok. 400 tys. mieszkańców, tj.
21% ludności miejskiej Wielkopolski i jednocześnie 12% całej populacji województwa.
W strukturze wieku ludności uwidacznia się w ostatnich latach wzrost udziału grup w
wieku produkcyjnym oraz spadek grupy nieprodukcyjnej. W 2006 r. ludność w wieku produkcyjnym stanowiła w Wielkopolsce 64,8% ogółu ludności (wskaźnik nieco większy od krajowego – 64,2%, ale mniejszy od wskaźnika UE - 67,1%), natomiast w wieku nieprodukcyjnym było 35,2% ludności województwa (w kraju 36,4%, w UE 32,9%).
63,3% ludności w wieku produkcyjnym to ludność w tzw. wieku mobilnym (18 – 44
lat). Dla całego kraju ten wskaźnik jest niższy i wynosi 62,3%.
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) w regionie w 2006 roku
wynosił 21,1% ogółu, natomiast w kraju osiągnął wielkość 20,1%. Natomiast odsetek grupy
poprodukcyjnej w Wielkopolsce wynosił 14,1% przy wskaźniku krajowym 15,7% i unijnym
16,5%.
54 osoby w wieku nieprodukcyjnym przypadają na 100 osób w wieku produkcyjnym
(wskaźnik dla kraju wynosi 56 osób).
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Najmniej korzystną strukturę wieku ludności mają miasta Poznań oraz Kalisz, ze względu na bardzo niski udział grupy przedprodukcyjnej. Stosunkowo wysoki jest w nich udział
grupy w wieku poprodukcyjnym. Zmiany te są efektem starzenia się ludności tych miast. Powyższe procesy wpływają na stan i strukturę ludności, z podziałem na aktywną i bierną zawodowo.
Stosunkowo wysoki jest także odsetek ludzi młodych, nastolatków, którzy wkrótce zasilą grupę produkcyjną, co pozwala na pomyślne rokowania dla gospodarki województwa w
dalszych latach. 16,6% populacji Wielkopolski to ludność w wieku poniżej 15 lat. W kraju
wskaźnik ten wynosi 15,8%, a więc jest niższy niż w regionie. W UE wynosi on 16,4%.
Województwo wielkopolskie jest często postrzegane jako region o wysokiej aktywności
mieszkańców. Wynika to m.in. ze stosunkowo dużej dynamiki przemian społecznogospodarczych, szczególnie na obszarach o małej stopie bezrobocia, dobrej struktury gospodarczej, czy poziomu prywatyzacji, a także uwarunkowań historycznych. Niestety, dużą część
województwa stanowią obszary leżące na przeciwległym biegunie rozwoju. Na tych obszarach - często o dużej stopie bezrobocia, niskim poziomie życia, braku inwestycji zagranicznych, niskim poziomie prywatyzacji, czy też słabym wykształceniu ludności – mamy do czynienia z małą aktywnością mieszkańców lub nawet jej brakiem. Niski poziom życia mieszkańców dotyczy w znacznej części ludności rolniczej, o słabej mobilności przestrzennej.
Województwo wielkopolskie zaliczane jest obecnie do regionów o średnich płacach
zbliżonych do przeciętnych krajowych. W 2006 roku wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyniosła 2 452 PLN, przy średniej krajowej 2 477 PLN. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń jest w Wielkopolsce
również niższa niż średnio w kraju - w 2006 r. osiągnęła wielkość 1 169 PLN (w kraju,
1 261 PLN). Na takim samym poziomie, jak średnio w kraju, utrzymuje się natomiast wielkość przeciętnej miesięcznej emerytury i renty brutto rolników indywidualnych (802 PLN).
Prognoza ludności Wielkopolski w latach 2003 – 2030 (wg GUS „Prognoza ludności na
lata 2003-2030”)
Ludność w tys.
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Prognoza ludności Wielkopolski 2003-2030
w grupach wiekowych od 0 do 24 lat
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Prognozę ludności oparto na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań 2002. Wynika z niej, iż w województwie wielkopolskim zakłada się regularny
przyrost ludności do roku 2020, po czym jej liczba zacznie się zmniejszać. Dotyczy to w
szczególności ludności wiejskiej, bo w przypadku ludności miejskiej prognozowany jest jej
regularny spadek. Do 2020 roku liczba ludności Wielkopolski zwiększy się o 1,6%, ale potem
do 2030 roku ulegnie zmniejszeniu, osiągając 99,5% wielkości z roku 2006. Jest to tendencja
odwrotna niż w kraju, gdzie w ciągu całego prognozowanego okresu regularnie będzie następował spadek liczby ludności – w 2030 roku osiągając 93,5% wielkości z roku 2006.
Z analizy prognozy ludności w poszczególnych podregionach NTS 3 (według funkcjonalnych grup wiekowych) wynika, iż w podregionach: kaliskim, konińskim i pilskim ogólna
prognoza tendencji jest podobna we wszystkich grupach wieku, jak dla całego województwa
wielkopolskiego.
W przypadku podregionów poznańskiego i miasta Poznań jest inaczej. Podczas gdy w
całej Wielkopolsce liczba ludności do roku 2020 będzie nieznacznie rosła, a potem zacznie
się zmniejszać, tak w podregionie miasto Poznań w całym okresie prognostycznym wystąpi
zdecydowana tendencja spadkowa. W latach 2006 – 2030 liczba ludności miasta Poznania
zmniejszy się o niecałe 90 tys. osób. Znaczną część tej wielkości stanowić będą osoby zaliczane do grupy ludności w wieku produkcyjnym.
Odmienna sytuacja wystąpi w podregionie poznańskim, gdzie w całym analizowanym
okresie prognostycznym przewidywany jest wzrost liczby ludności o około 90 tys. osób do
roku 2020 oraz o dalsze 13 tys. do roku 2030. Powyższa analiza zdaje się wskazywać na
przepływ pewnej części ludności z miasta Poznania na obszar podregionu poznańskiego.
Wnioski:




Potencjał demograficzny nie jest rozmieszczony równomiernie na całym obszarze województwa;
W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym, a
spadek w grupie nieprodukcyjnej;
Wysoki odsetek ludzi młodych;
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Znaczna część województwa to obszary o niskim poziomie życia mieszkańców,
szczególnie ludności rolniczej;
Prognoza ludności zapowiada regularny przyrost liczby ludności do roku 2020, a
następnie jej spadek;
Do roku 2020 wystąpi znaczny (wyższy niż średnio w kraju) przyrost ludności w
wieku emerytalnym oraz zdecydowany spadek w grupie 0-24 lat;
Znacznemu zmniejszeniu ulegnie liczba ludności miasta Poznania – głównie na
rzecz podregionu poznańskiego.

Rekomendacje:




Ułatwianie mobilności przestrzennej mieszkańców, szczególnie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej oraz rozwój transportu zbiorowego;
Likwidacja przyczyn migracji ekonomicznej poprzez wzrost atrakcyjności zatrudnienia w miejscu zamieszkania;
Dostosowanie edukacji, rynku pracy i sfery społecznej do prognozowanych
zmian struktury wiekowej ludności.

2.2.2.Rynek pracy
W Wielkopolsce w 2005 roku pracowało prawie 1 223 tys. osób, tj. o 1,14% więcej niż
w roku poprzednim. Największy był udział pracujących w sektorze usług - łącznie ok.
50,03%, z tego 16,8% w handlu i naprawach, 7,5% w edukacji, 7% w obsłudze nieruchomości i firm, 4,87% w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, 4,5% w ochronie zdrowia i pomocy społecznej, 3,6% w administracji publicznej i obronie narodowej, 2,5% w działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, 1,93% w pośrednictwie finansowym oraz 1,5% w hotelach i restauracjach. W przemyśle i budownictwie łącznie pracowało
prawie 32,5% ogółu pracujących w regionie (w kraju 27,9%, w UE 28,8% - w 2002r.3), natomiast 17% w rolnictwie, łowiectwie, rybactwie i leśnictwie. W stosunku do roku poprzedniego zwiększył się udział w ogólnej liczbie pracujących sektorów przemysłu, budownictwa,
natomiast zmniejszył się w przypadku rolnictwa, transportu, gospodarki magazynowej i łączności. 78,1% ogółu pracujących zatrudnionych było w sektorze prywatnym.
Wskaźnik udziału liczby pracujących do ogółu ludności wynosił 36,3% (przy średniej
krajowej 32,9%). Jest to sytuacja korzystniejsza niż w części polskich województw, ale mniej
korzystna niż w regionach Europy Centralnej i Wielkiej Brytanii, a podobna, jak w regionach
francuskich (wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 5.1).
Pod względem wielkości wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 15-64 lata Wielkopolska znajduje się w grupie regionów o najniższych wartościach tego wskaźnika (poniżej
55%), w której znajdują się prawie wszystkie polskie regiony oraz część „nowych” regionów
UE, 3 regiony hiszpańskie i regiony w południowej części Włoch. Średnia wartość tego
wskaźnika dla UE-25 wynosiła w 2004 roku 63,1%.
Wartość wskaźnika zatrudnienia w grupie wiekowej 50-64 lata (grupa „przedemerytalna”) sytuuje Wielkopolskę również w grupie regionów o najniższych wartościach tego
wskaźnika w UE (poniżej 35%). Średnia wartość tego wskaźnika dla UE-25 wynosiła w 2004
roku 40,9% (wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 4.1 i 4.3).

3

Źródło: Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
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Na koniec grudnia 2005 r. w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 211
420 bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 14,6%, przy średniej krajowej
17,6% (w Unii Europejskiej (27) 8,7%). Pod względem stopy bezrobocia Wielkopolska
utrzymuje 3. pozycję w kraju. Z danych wynika, że sytuacja na wielkopolskim rynku pracy
stopniowo się polepsza (od grudnia 2002r. zmalała dynamika wzrostu bezrobocia, a od marca
2003r. zaczęła maleć również liczba zarejestrowanych bezrobotnych).
Według BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) stopa bezrobocia ogółem wynosiła w 2005r. przeciętnie rocznie 17,2%, w tym na wsi 16,3%.
Jedną z cech charakterystycznych bezrobocia w Wielkopolsce jest stały, wysoki udział
kobiet wśród ogółu bezrobotnych (ponad 57,7% w 2005r.). W 2005r. w Wielkopolsce stopa
bezrobocia wśród kobiet wyniosła 20,4% (wg BAEL). W Unii Europejskiej (27) natomiast
wśród kobiet osiągnęła 9,7% (2005r.). W tym samym okresie stopa bezrobocia wśród mężczyzn wynosiła 7,9%. Wśród bezrobotnych znaczny jest odsetek absolwentów szkół. W roku
szkolnym 2005/2006 wyniósł on 4,67%.
Bezrobocie pozostaje w ścisłym związku z poziomem wykształcenia. Najliczniejszą
grupę bezrobotnych w 2005 r. stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym
zawodowym (31,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (27,9%).
W 2005 r. ponad 47% bezrobotnych, głównie osób w górnych granicach wieku aktywności zawodowej, nie miało pracy dłużej niż 1 rok (w UE 40%)4, a 31,2% powyżej 2 lat.
20,5% bezrobotnych stanowią osoby dotychczas niepracujące, a 21,2% bezrobotni ze stażem
od 1 do 5 lat. Wśród nich osób mających więcej niż 30 lat doświadczenia zawodowego było
1,9%.
Największy udział wśród bezrobotnych mają najmłodsze roczniki osób w wieku produkcyjnym. Aż 25,6% bezrobotnych w 2004r. to osoby w wieku do 25 lat (w Unii Europejskiej 18,9% w 2004r.).
46% (97 326 osób) ogółu zarejestrowanych w Wielkopolsce bezrobotnych to mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym kobiety 57,3% (55 817), a osoby pobierające zasiłek 13,7%
(13 334 osób).
4

Źródło: Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.
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Bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzuje z reguły niski poziom wykształcenia oraz bardzo niska mobilność i gotowość do przyuczenia do zawodu lub zmiany kwalifikacji. W 2004r. ponad 74% bezrobotnych na terenach wiejskich legitymowało się wykształceniem zaledwie gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym, podczas gdy w ogólnej liczbie bezrobotnych udział osób z takim wykształceniem stanowił 69,9%. Tylko 2,5% bezrobotnych ze
wsi stanowiły osoby z wykształceniem wyższym, a 23,3% średnim zawodowym i ogólnokształcącym.
Największym odsetkiem bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzował się w
2004 r. podregion koniński 57,6% ogółu tej kategorii bezrobotnych Wielkopolski, a najmniejszym subregion poznański (32,5%). Wśród powiatów najwyższy odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi miały powiaty wolsztyński 74,8%, pleszewski 71,2% i słupecki 70,1%.
Region charakteryzuje się silnym przestrzennym zróżnicowaniem poziomu bezrobocia.
Miasto Poznań na koniec grudnia 2005r. charakteryzowało się stopą bezrobocia o wysokości
6,2%, powiat kępiński 7,9%, poznański 8,9%, natomiast powiat koniński 26,1%, złotowski
25,3% i słupecki 23,9%. W 16-u wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia przekraczała
średnią dla kraju (17,6%). Najtrudniejsza sytuacja występuje w podregionach pilskim i konińskim.
W porównaniu z rokiem 2004, w grudniu 2005r. liczba bezrobotnych spadła o 20,8 tys.,
czyli o ok. 9%. Jednak w latach 2000-2005 liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wzrosła
prawie o 19 tys. osób, tj. prawie o 10%. Najwyższym tempem wzrostu liczby bezrobotnych
od 2000 roku charakteryzowały się podregiony m. Poznań oraz poznański. Natomiast najmniejszy wzrost liczby bezrobotnych w ostatnich latach zanotowano w podregionach kaliskim i konińskim.
W ciągu 2005 roku w Wielkopolsce zarejestrowano 241 428 osób (w tym 64 995 dotychczas niepracujących), natomiast wyrejestrowano 26 2259 (w tym 32 043 z tytułu rozpoczęcia szkolenia lub stażu, 126 790 z tytułu podjęcia pracy - od stycznia do grudnia 2005r.
zgłoszono 77 490 ofert pracy.
W Wielkopolsce według stanu z końca kwietnia 2007 roku liczba bezrobotnych wynosiła 149 772 osób, w tym 95 562 kobiet. W stosunku do kwietnia 2006 roku liczba bezrobotnych w województwie zmalała o 54 611 osób, tj. 26,7 %. Stopa bezrobocia ukształtowała się
na poziomie 10,5% (2 miejsce po województwie małopolskim). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nasilająca się emigracja zarobkowa, szczególnie osób o wysokich kwalifikacjach.
Biorąc pod uwagę podregiony, w lipcu w odniesieniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego, we wszystkich nastąpił spadek liczby bezrobotnych, z czego największy w podregionie kaliskim (29,6%) i pilskim (26,3%). Również we wszystkich powiatach w województwie nastąpił spadek liczby bezrobotnych w stosunku do kwietnia 2006 roku (największy w
wolsztyńskim o 15,9%).
W grupie wiekowej do 25 lat na koniec kwietnia 2007 roku zarejestrowanych było
31 672 osób, tj. 21,1 % bezrobotnych. Nowo zarejestrowanej młodzieży w kwietniu 2007r.
było 5 264 osób, z czego 76,9% zarejestrowało się po raz kolejny.
Spośród osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi zanotowano spadek o 7,9% tj.
5 906 osób w porównaniu z kwietniem 2006 roku.
Zmniejszył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych. W końcu kwietnia grupa ta stanowiła 63,4% (w marcu 2007 r. o 6,7 % więcej). Wśród długotrwale bezrobotnych domino-
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wały kobiety tj. 68%. Najwyższy odsetek tej grupy bezrobotnych ukształtował się w powiatach subregionu konińskiego: kolskim (73%), słupeckim (70,6%) oraz konińskim (70,3%).
W kwietniu 2007 roku do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 11 275 ofert pracy,
czyli o 1 815 więcej niż w kwietniu 2006r. Pracę podjęło 11 140 osób bezrobotnych.
Wydatki Funduszu Pracy, obejmujące zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia i zasiłki
przedemerytalne oraz wydatki związane z aktywnymi formami pomocy bezrobotnym, w
okresie od stycznia do grudnia 2005r. wyniosły w województwie wielkopolskim
434,43 mln PLN i były wyższe o 52,3 mln PLN w stosunku do listopada 2005r. Zasiłki i
świadczenia dla bezrobotnych wyniosły 250,9 mln PLN, co stanowi 57,8% ogółu wydatków.
Na programy przeciwdziałania bezrobociu wydano 164 773,5 tys. PLN, to jest 37,9% ogółu
wydatków (w tym 7,5% na przygotowanie zawodowe młodocianych, a 16,8% stanowiły
środki na podjęcie działalności gospodarczej).
Ważnym problemem społecznym jest niepełnosprawność. Zjawisko to ma duże znaczenie dla rynku pracy. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego wynika, iż niepełnosprawni w Wielkopolsce to około 15,2 % ogółu mieszkańców województwa, czyli co siódma
osoba w ogóle oraz co drugi Wielkopolanin w wieku powyżej 60 roku życia jest osobą niepełnosprawną.
Liczbę niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (w tysiącach) obrazuje poniższa tabela.
Województwo wielkopolskie.*
Polska

razem

miasto

wieś

511,6
/100%/

287,2
/56%/

224,6
/44%/

20,4
/ 4% /

38,5
/ 8%/

107,4
/21%/

117,9
/23%/

144,2
/28%/

55,3
/11%/

27,2
/5%/

5142,5

2953,1

2189,4

200,5

338,5

939,3

1192,4

1354,6

767,7

349,5

15-29 lat 30-39 lat

40-49
lat

50-59 lat 60-69 lat 70-79 lat

80 lat i
więcej

Wnioski:







Ścisły związek poziomu bezrobocia z poziomem wykształcenia, kwalifikacjami
oraz ze stażem pracy;
Duży udział wśród bezrobotnych - absolwentów, kobiet oraz najmłodszych
roczników osób w wieku produkcyjnym;
Wysoki poziom bezrobocia na wsi;
Silne przestrzenne zróżnicowanie poziomu bezrobocia w regionie;
Nieznaczny spadek stopy bezrobocia po akcesji Polski do UE, głównie w wyniku migracji zarobkowej;
Wysoki odsetek osób niepełnosprawnych.

Rekomendacje:







Zwiększenie mobilności mieszkańców na rynku pracy;
Koncentracja działań na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia;
Powiększenie oferty rynku pracy na obszarach wiejskich;
Wsparcie grup ryzyka – w tym kobiet, absolwentów i niepełnosprawnych;
Przeciwdziałanie przyczynom emigracji zarobkowej, szczególnie osób o najwyższych kwalifikacjach;
Ograniczanie marginalizacji grup społecznych.
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2.2.3.Edukacja
W roku szkolnym 2005/2006 w Wielkopolsce do szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych uczęszczało łącznie
610,1 tys. uczniów, w tym 571,8 tys. do szkół dla dzieci i młodzieży. W skali kraju uczniowie
z województwa wielkopolskiego stanowili 9,47% ogółu.
Na obszarze regionu widoczne są wyraźne dysproporcje, szczególnie w zakresie wyposażenia w pracownie, laboratoria, sale gimnastyczne, niezbędny sprzęt i pomoce naukowe.
Około 40% szkół podstawowych i 50% gimnazjów nie ma sal gimnastycznych.
Pomieszczenia szkolne (bez szkół specjalnych)
w tym w % ogółem
ogółem (rok
szkolny
2005/2006)
w szkołach podstawowych

pracownie szkolne
sale gimnastyczne

sale lekcyjne
razem

w tym komputerowe

1 3617

78,7

15,7

7,9

5,6

6226

69,2

26,1

8,8

4,6

w szkołach zasadniczych
840*
x
w liceach ogólnokształcących
2496
60,5
* Sale lekcyjne, pracownie szkolne, sale gimnastyczne i pływalnie

x

x

x

34,9

8,0

4,6

w gimnazjach

Źródło: GUS
Zróżnicowana jest także wielkość placówek oświatowych. W skali województwa w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych na 1 placówkę przypadało średnio 191
uczniów (w kraju o 5 mniej), w gimnazjach 257 osób (w kraju 251). Dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (łącznie) na 1 placówkę przypadało np. 323 uczniów w grupie
liceów ogólnokształcących (w kraju 292), a 130 w liceach profilowanych (w kraju 134).
Komputery przeznaczone do użytku uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych) w
roku szkolnym 2005/06
w tym z dostępem do Internetu

ogółem
Szkoły podstawowe

12 311

9 277

Gimnazja

6 835

6 476

Zasadnicze szkoły zawodowe

1 172

1 080

Licea ogólnokształcące

3 013

2 877

4 093

3 477

489

443

Szkoły zawodowe (bez szkół zasadniczych)
Szkoły policealne i pomaturalne

Źródło: GUS
Pod względem liczebności dzieci i młodzieży w klasach, wyposażenia szkół w komputery oraz dostępu do Internetu Wielkopolska nie odbiega znacząco od średniej krajowej, która
jest jednak niższa od standardów Unii Europejskiej. Systematycznie wyposażane są w komputery szkolne biblioteki. Nie ma większego problemu z dostępem do Internetu, na co wpływ
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ma rozwój usług dostępnych na rynku oraz działania lokalne. Potrzebne są jednak elastyczne
działania, dostosowane do różnych potrzeb szkół. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie
komputerów przenośnych, projektorów oraz tablic interaktywnych. Ponadto, istotna jest budowa profesjonalnej infrastruktury teleinformatycznej w dużych szkołach ponadgimnazjalnych. Potrzebne są odpowiednio przemyślane projekty edukacyjne, które dzięki systematycznej poprawie bazy technicznej mogłyby przywrócić szkole rolę centrum edukacyjnego otwartego nie tylko dla uczniów. W edukację szkoły winny włączać się także środowiska lokalne
tak, by upowszechniać różne, elastyczne formy edukacji ustawicznej z nauczaniem zdalnym
włącznie.
Niepokojące są stosunkowo słabe wyniki w testach i egzaminach zewnętrznych na różnych poziomach kształcenia. Rezultaty, na przykład, egzaminów gimnazjalnych w 2006r., zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej sytuowały się w poszczególnych powiatach Wielkopolski najczęściej w okolicach, bądź poniżej średniej krajowej. Poza Poznaniem, najlepsze wyniki miały w tych egzaminach wschodnie powiaty Wielkopolski,
szczególnie niekorzystnie wypadły zaś powiaty północnej Wielkopolski. Także efektywność
zdawania matury w województwie była poniżej średniej krajowej. Liczba osób, które zdały
maturę w 2006r. wyniosła 78,2% (w kraju 79,0%). Wyniki powyżej średniej krajowej osiągnięto jedynie w Kaliszu, Poznaniu, powiatach jarocińskim, krotoszyńskim i wrzesińskim.
Najgorsze wyniki zaobserwowano w powiatach: kaliskim, konińskim, międzychodzkim i złotowskim (poniżej 70%).5 Słabe wyniki wiążą się ze stosunkowo mniejszymi wydatkami na
edukację. Konieczna jest, więc, poprawa jakości kształcenia, szczególnie w szkołach na terenach wiejskich. Dotyczy to zarówno warunków nauczania, jak i stopnia wyposażenia szkół.
W województwie wielkopolskim niewłaściwa jest struktura kierunkowa kształcenia
młodzieży na poziomie średnim, czego dowodem jest stosunkowo wysokie bezrobocie wśród
absolwentów niektórych z nich. Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najwięcej bezrobotnych było po kierunkach: „sprzedawca” (1 833 absolwentów, z czego 402, tj.
21,9% pozostawało bez pracy) oraz „kucharz małej gastronomii” 1 164 osoby – bezrobotni po
tym kierunku w liczbie 239 osób stanowili 20,5% ogółu absolwentów. Równie dużo bezrobotnych było po kierunkach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, piekarz i
cukiernik (ponad 22% absolwentów każdego z tych kierunków pozostawało bez pracy). Ze
znalezieniem pracy nie mieli natomiast problemu: kamieniarze, koszykarze-plecionkarze,
operatorzy maszyn i urządzeń odlewniczych, operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, operatorzy urządzeń przemysłu szklanego, złotnicy-jubilerzy, betoniarze-zbrojarze,
monterzy instalacji budowlanych oraz operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu włókienniczego. Stosunkowo wysokie bezrobocie występowało wśród techników ekonomistów (14,4%
ogółu), podobnie wśród techników handlowców oraz techników mechaników. Niewielki odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, w ogólnej liczbie absolwentów danego kierunku, stanowili absolwenci takich kierunków, jak: technik agrobiznesu
(3,4% zarejestrowanych osób), technik architektury krajobrazu, spawacz, technik budowy
maszyn. W roku szkolnym 2004/2005 wśród kierunków, których absolwenci w 100% uzyskali zatrudnienie, były głównie kierunki medyczne (zawody: asystentka pielęgniarska, biomasażysta, pielęgniarka oraz położna). Było także duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców
na absolwentów szkół policealnych takich kierunków, jak: technik farmaceutyczny i technik
informatyk6.

5
6

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy
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W roku szkolnym 2005/2006 wśród szkół dla dorosłych uczniowie w Wielkopolsce stanowili 5,3% ogółu liczby uczniów tego typu szkół w Polsce. W edukacji dorosłych w systemie szkolnym obserwuje się w ostatnich latach mniejsze zapotrzebowanie na prowadzenie
szkół podstawowych, przybywa natomiast słuchaczy w gimnazjach dla dorosłych. Wśród
szkół dla dorosłych dominują licea ogólnokształcące, łącznie z uzupełniającymi liceami ogólnokształcącymi (203 szkoły, czyli 48% wszystkich szkół dla dorosłych), a także technika,
łącznie z technikami uzupełniającymi (198 szkół, tj. 46,8% wszystkich szkół dla dorosłych w
Wielkopolsce). W porównaniu z rokiem szkolnym 2004/2005 liczba liceów ogólnokształcących wzrosła o 28,5%.
Wyraźny wzrost ogólnej liczby szkół dla dorosłych oraz spadek liczby szkół podstawowych wiąże się z ogólnym wzrostem wykształcenia społeczeństwa i odejściem z rynku pracy
osób starszych o niskim poziomie wykształcenia. Zaznaczył się wzrost liczby słuchaczy w zasadniczych (518 osób w roku 2004/2005 i 763 osoby w roku szkolnym 2005/2006) i średnich
szkołach zawodowych, spadła natomiast liczba słuchaczy liceów ogólnokształcących. Mimo
to, jak już wcześniej wspomniano, ten typ szkoły jest najczęściej wybierany przez młodzież i
dorosłych, gdyż umożliwia najszybciej i najpewniej zdanie matury i kontynuowanie kształcenia w szkole wyższej. Zmiana struktury zatrudnienia wymusza zmianę kompetencji zawodowych. Rodzą się, więc, nowe zadania edukacyjne przede wszystkim dla osób w wieku produkcyjnym. Dlatego ważną rolę należy przypisać dokształcaniu i doskonaleniu zawodowemu.
Diagnoza oświaty w województwie wielkopolskim wskazuje na niepokojące zjawisko marginalizacji oświaty dorosłych. Marginalizacja ta dotyczy przede wszystkim małych miast i wsi.
Oświata dorosłych koncentruje się w dużych miastach, szczególnie w Poznaniu i byłych miastach wojewódzkich Wielkopolski. Na terenie województwa jest osiem Centrów Kształcenia
Ustawicznego (Złotów, Piła, Trzcianka, Konin, Kościelec, Marszew, Kalisz i Poznań). Zadaniem Centrów jest organizowanie kursów dokształcających i doskonalących w zawodzie oraz
organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł robotnika kwalifikowanego i mistrza w
zawodzie7.
W strukturze wykształcenia ludności Wielkopolski w wieku 13 lat i więcej dominują
osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Jest to charakterystyczne
szczególnie dla mieszkańców małych miasteczek i obszarów wiejskich. Wykształcenie wyższe od przeciętnego mają przede wszystkim mieszkańcy Poznania, powiatu poznańskiego
oraz miast powiatowych.
Według Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2002r. ludność z wykształceniem
średnim (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym) stanowiła w województwie wielkopolskim 57,6% ogółu, jednak na terenach wiejskich jedynie 21,7%.
Istotną rolę w systemie edukacji odgrywa szkolnictwo wyższe. W Wielkopolsce w roku
akademickim 2005/2006 funkcjonowało 36 uczelni wyższych (13 państwowych, 23 niepaństwowych). Większość uczelni skupiona jest w Poznaniu. Poza tym ośrodkiem samodzielne
szkoły wyższe działają w Lesznie, Pile, Jarocinie, Koninie, Gnieźnie oraz Kaliszu. W 2005r.
przybyło ponad 34,4 tys. nowych absolwentów wielkopolskich uczelni (w roku poprzednim
31,2 tys.), w tym ponad połowę (52,7%) stanowiły osoby kończące studia w trybie zaocznym.
Niepokoi fakt, iż znaczna liczba młodych ludzi wybiera kierunki ekonomiczne, związane z
marketingiem i zarządzaniem oraz kierunki humanistyczne, a ciągle maleje liczba absolwentów uczelni technicznych. Może to w przyszłości prowadzić do niedoboru specjalistów, inżynierów z wykształceniem wyższym8.
7
8

Źródło: Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy
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Źródło: GUS
W ciągu ostatnich lat w Wielkopolsce (w przeciwieństwie do kraju) obserwowany jest
coraz większy przyrost liczby studentów. Liczba studentów na 10 tys. ludności w Wielkopolsce wynosi 505,7 na 10 tys. mieszkańców, a w kraju 508,3. Pod względem liczby studentów
(170 tys.) Wielkopolska jest na 4. miejscu wśród województw kraju. Liczba studentów przypadających na 1 nauczyciela akademickiego jest zbliżona do średniej krajowej i wynosi 19,3
(w kraju 19,8).
Udział ludności z wykształceniem wyższym wg Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2002r. wyniósł w województwie 9,3% (7. miejsce w kraju przy średniej krajowej
9,9%). Wskaźnik ten jest także zdecydowanie niższy niż w krajach Unii Europejskiej, gdzie
średnio 22% osób w wieku 25-64 lat ma dyplomy uniwersyteckie9. Na obszarach wiejskich
jedynie 1,7% mieszkańców ma wykształcenie wyższe.
Całokształt demograficznej specyfiki województwa wskazuje na konieczność postrzegania zróżnicowań zadań oświaty w zależności od środowiska (miasto-wieś), lokalizacji (centrum województwa-peryferie), wieku (zmieniająca się liczba dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych – co będzie wpływało na powstawanie nowych szkół lub
zwiększenie liczebności dzieci w klasach istniejących lub likwidacji szkół), rodzaju aktywności zawodowej (od dokształcania się osób pracujących do przekwalifikowania się bezrobotnych). Szczególnie obserwuje się wyraźny wzrost liczby młodzieży w wieku 19 lat. Jest to
okres rozpoczynania nauki w szkołach wyższych, co nie pozostanie bez wpływu na zainteresowanie studiami10. Dlatego też należałoby zwrócić uwagę na potrzeby inwestycyjne szkół
wyższych.
Nie prowadzi się kompleksowej analizy potrzeb inwestycyjnych oświaty. Jedynym źródłem informacji na ten temat jest System Ewidencji Przedsięwzięć, jaki stworzono w województwie dla potrzeb WPRO. Potencjalni beneficjenci wpisywali do niego zamierzenia inwestycyjne objęte finansowaniem z tego programu. Z tego systemu wynika, iż dominują potrzeby w zakresie budowy i rozbudowy szkół, połączone z wymianą wyposażenia. Mimo niżu
demograficznego nadal sieć szkół nie jest rozmieszczona równomiernie.

9

Źródło: Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej.
Źródło: Strategia rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim
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Wśród potrzeb inwestycyjnych szkół wyższych należy wymienić m.in. budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, przebudowę i rozbudowę obiektów naukowo-dydaktycznych
oraz dostosowanie obiektów dydaktycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wnioski:






Różnice między miastem a wsią w dostępie do instytucji edukacyjnych;
Wyraźne dysproporcje w zakresie wyposażenia szkół;
Duże znaczenie szkolnictwa wyższego w systemie edukacji;
Konieczność podniesienia wskaźników skolaryzacji i poziomu jakości edukacji;
Niedostosowanie systemu oświatowego w województwie do wyzwań społeczeństwa informacyjnego.

Rekomendacje:





Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i wyrównanie dostępu do niej;
Informatyzacja edukacji;
Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy;
Wzmocnienie bazy szkolnictwa wyższego.

2.2.4.Mobilność przestrzenna mieszkańców
Jednym z najważniejszych ograniczeń i problemów rozwojowych jest to, iż rozmieszczenie zasobów pracy nie zawsze pokrywa się z rozmieszczeniem podaży pracy. Ten problem, jako jeden z najważniejszych był stawiany w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. Dokument ten próbował odpowiedzieć między innymi na pytanie,
czy bezrobocie likwidować w miejscu zamieszkania, czy zwiększać mobilność mieszkańców,
by podejmowali pracę, gdzie ona jest oferowana.
Dokładna analiza tego zjawiska nie jest możliwa, bowiem od początku transformacji gospodarki, czyli od lat 90., nie prowadzi się jej w tym zakresie. Dziś nie wiadomo dokładnie,
ilu mieszkańców, i w jakiej skali poszukuje pracy poza swym miejscem zamieszkania. Ponadto, w odniesieniu do tego problemu można mówić jedynie o potencjalnych potrzebach transportu zbiorowego oraz o potencjalnej skali mobilności przestrzennej mieszkańców.
Wiadomo natomiast, iż na początku lat 90., choć nie ma dokładnych danych na ten temat, można stwierdzić, iż dojazdy do pracy radykalnie zmniejszyły się. Powody były dwa. Po
pierwsze ograniczona została podaż pracy. Po drugie, zmniejszyły się możliwości techniczne
dojazdów do pracy. Szczególnie w zakresie przewozów regionalnych. W ostatnich kilkunastu
latach radykalnie zmniejszyła się sieć regionalnych przewozów kolejowych oraz autobusowych.
Niewystarczająca oferta przewozów regionalnych, zarówno kolejowych, jak i autobusowych utrudnia dostęp do rynku pracy wielu mieszkańcom małych miast oraz obszarów
wiejskich. Utrudnia także dostęp do oferty instytucji edukacyjnych, kultury, administracji
oraz opieki zdrowotnej.
Wnioski:



Ograniczenia komunikacyjne;
Ograniczony dostęp mieszkańców wsi i innych terenów peryferyjnych do rynku
pracy oraz usług.
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Rekomendacje:


Rozwój transportu zbiorowego.

2.3. Gospodarka
Na koniec 2005r. w województwie wielkopolskim w rejestrze REGON było zarejestrowanych ponad 334 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 9,4% wszystkich podmiotów
zarejestrowanych w kraju. Na 10 000 ludności przypadało 1 012 podmiotów (w kraju 948), z
czego aż 1 011 stanowiło małe i średnie przedsiębiorstwa. Nieco większy, bo ponad 9,7%
udział w wielkości krajowej miały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i
spółki cywilne. W Wielkopolsce w 2005r. działalność prowadziło ponad 295 tys. takich podmiotów.
Przestrzenne zróżnicowanie tempa uruchamiania przedsiębiorstw w minionych latach
pogłębiło nierównomierność ich rozmieszczenia na terenie województwa. W rezultacie największa koncentracja firm obserwowana jest w Poznaniu i podregionie poznańskim, następnie w podregionach kaliskim i pilskim. Najmniej podmiotów gospodarczych zarejestrowano
w podregionie konińskim. Obszary koncentracji podmiotów gospodarczych stanowią swoiste
bieguny rozwoju przedsiębiorczości, a jednostki przestrzenne z najmniejszą liczbą firm są obszarami jej niedorozwoju.
Pod względem wartości wskaźnika udziału zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki Wielkopolska sytuuje się w grupie regionów europejskich, w których wielkość tego
wskaźnika zawiera się między 0,5% a 1,0%, przy średniej UE-25 = 1,44%, a UE-15 = 1,54%
(wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 7.1). W większości europejskich regionów
wskaźnik ten jest wyższy (również w trzech województwach polskich: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim).
Produkt Krajowy Brutto w 2004r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosił
26 001 PLN, co sytuowało województwo wielkopolskie na 3. miejscu w kraju. W stosunku do
roku poprzedniego PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększył się o 12,6%. Oficjalne
dane dotyczące PKB za 2005 rok będą dostępne pod koniec 2007 roku.
Pod względem wartości PKB wytworzonego przez gospodarkę Wielkopolski na 1 zatrudnionego region – podobnie jak znakomita większość „nowych” regionów UE – zajmuje
końcowe pozycje wśród regionów UE z wartościami wytworzonego PKB poniżej 20 000 euro
na 1 zatrudnionego w 2003 roku (wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 5.2).
Wartość dodana brutto powstaje przede wszystkim w usługach rynkowych (45,9%, w
kraju 50,5%) oraz w przemyśle i budownictwie (odpowiednio 27,8% i 6,5%, co łącznie daje
regionowi drugą pozycję w kraju). Usługi nierynkowe wytwarzają 15% wartości dodanej
brutto (w Polsce 16,4%). W porównaniu do całego kraju (2,9%) stosunkowo dużo wartości
dodanej wytwarza rolnictwo (2,9% w kraju, 4,8% w Wielkopolsce), które na tym tle wyróżnia
się swą nowoczesnością i konkurencyjnością. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w poszczególnych sektorach ekonomicznych osiągnęła w 2004 roku następujące wielkości: w
usługach rynkowych 81 395 PLN, w budownictwie 67 264 PLN, w przemyśle 61 644 PLN, w
usługach nierynkowych 54 546 PLN i w rolnictwie 32 356 PLN.
Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej w Wielkopolsce wynosiła w
2005r. 162,9 md PLN, co stanowiło 8,9% wartości krajowej. Środki trwałe przedsiębiorstwach regionu o liczbie pracujących powyżej 9 osób stanowiły 54,0% wartości brutto.
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Szczególnie niską wartością środków trwałych w przedsiębiorstwach charakteryzuje się podregion pilski, odbiegający pod tym względem od reszty województwa.
W Wielkopolsce (podobnie jak w innych województwach Polski) następuje wzrost wydajności pracy. W latach 1998-2003 wzrost ten osiągnął wielkość przekraczającą 25% i należał do najwyższych wśród regionów UE. Pomimo tego gospodarka województwa wielkopolskiego i innych regionów Polski charakteryzuje się nadal najniższą w UE wydajnością pracy.
Świadczy o tym m.in. wartość wskaźnika PKB wytworzonego w ciągu 1 godziny pracy, która
w przypadku Wielkopolski nie osiąga nawet wielkości 10 euro na 1 godzinę pracy (wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapy 5.3 i 5.5), sytuując region razem z grupą „nowych”
regionów na końcu rankingu regionów UE pod tym względem.
Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej regionu, w wysokości 12,77 md PLN,
stanowiły w 2005r. 9,75% tych nakładów w kraju. W przeliczeniu na 1 mieszkańca były wyższe niż średnio w Polsce i wynosiły 3 792,3 PLN (w kraju 3 434,2 PLN). W sektorze prywatnym były one o ponad 1 tysiąc złotych niższe i wyniosły 2 655 PLN. Wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób odnotowano w podregionach poznańskim, kaliskim i pilskim, natomiast zdecydowany spadek miał miejsce w mieście
Poznaniu i, w mniejszej skali, w podregionie konińskim.
Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem kapitału
zagranicznego. Na koniec 2005 roku w województwie było zarejestrowanych około 4,9 tys.
przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują
sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący ostatnio udział handlu.
Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki.
Kapitał zagraniczny na obszarze województwa nie jest rozmieszczony równomiernie.
Zdecydowanie preferowany jest Poznań wraz z otaczającym go subregionem, gdzie skupione
jest ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym. W większości gmin ich liczba nie
przekracza liczby 10. Około 50% podmiotów zagranicznych stanowią mikroprzedsiębiorstwa,
czyli jednostki zatrudniające do 9 pracowników.
Ważną rolę w unowocześnianiu gospodarki spełniają bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), głównie poprzez wprowadzanie nowych technologii, a także nowych form zarządzania i organizacji.
Do końca 2004 roku w Wielkopolsce zlokalizowano 257 tego typu inwestycji zagranicznych, co stanowi 8,2% wszystkich tego typu inwestycji w kraju. Rok 2004 był przełomowym rokiem dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Generalnie, dotychczasowa polityka krajowa w tym zakresie była nastawiona na zwiększenie udziału inwestorów zagranicznych w prywatyzacji majątku państwowego, nie zawierała natomiast instrumentów
pozyskiwania nowych inwestycji typu greenfield. Efektem takiej polityki, po wyczerpaniu
ofert prywatyzacyjnych, był spadek napływu BIZ. Natomiast w roku 2004 większość zakończonych projektów stanowiły właśnie inwestycje tego typu, czyli najbardziej pożądane dla
rozwoju gospodarki regionu.
Zlokalizowanie w Poznaniu centrum badawczo-rozwojowego koncernu Glaxo Smith
Kline, czy Microsoftu oraz usytuowanie nowoczesnych usług Business Process Offshoring
(BPO) przez KPMG i Arvato Services Bertelsman świadczy o dużej atrakcyjności inwestycyjnej, a z drugiej strony zapewnia napływ nowych technologii.
Syntetyczną miarą charakteryzującą daną jednostkę terytorialną jest „atrakcyjność inwestycyjna”, kształtowana przez czynniki lokalne i regionalne. Taki wskaźnik, zbudowany na
podstawie wskaźników cząstkowych, dostępność transportowa, zasoby i koszty pracy, rynek
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zbytu, infrastruktura gospodarcza, infrastruktura społeczna, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność województwa wobec inwestorów, sytuuje nasze województwo w
klasie B (5 miejsce w kraju)11.
Na terenie województwa znajdują się także inne ośrodki, choć mające mniejszy potencjał gospodarczy, jednak w skali regionu będące lokalnymi biegunami rozwoju przedsiębiorczości. W dłuższym czasie te istniejące ośrodki gospodarcze będą zwiększać zakres przestrzenny swego oddziaływania. Należy spodziewać się, że z pomocą przyjdzie realizacja programu rządowego w zakresie promocji gospodarczej poprzez systemowe wsparcie finansowe
dużych inwestycji, przy spełnieniu określonych warunków. Właśnie te lokalne ośrodki mają
szanse na rozwój otoczenia i zwiększenie ich konkurencyjności poprzez lokalizacje inwestycji
zagranicznych.
Wnioski:





Duże subregionalne zróżnicowanie pod względem liczby podmiotów gospodarczych;
Stosunkowo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych;
Duży napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
Wewnątrzregionalne dysproporcje w lokalizacji kapitału zagranicznego.

Rekomendacje:




Osłabienie zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego na poszczególnych
obszarach województwa;
Aktywizacja gospodarcza obszarów peryferyjnych i wiejskich;
Tworzenie warunków dla inwestycji, przede wszystkim bezpośrednich.

2.3.1.Przemysł
W gospodarce województwa ważną pozycję zajmuje przemysł. Stanowi on źródło
utrzymania dla około 1/3 ogółu pracujących i dostarcza główną część produktu krajowego
brutto wytwarzanego w Wielkopolsce. W przemyśle funkcjonuje około 39 tys. podmiotów
gospodarczych, które w ok. 99% należą do sektora prywatnego. Produkcja sprzedana przemysłu w roku 2005 w województwie wyniosła 78 868,4 mln PLN, co stanowiło ponad 11,3%
produkcji sprzedanej w kraju i sytuowało województwo na 3. miejscu. Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w przemyśle wyniósł 19,7%.
Cechą charakterystyczną wielkopolskiego przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw małych i średnich, których zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł gry rynkowej. W walce o rynki europejskie coraz więcej przedsiębiorstw poddaje się weryfikatorom jakości - międzynarodowym systemom jej kontroli.
W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu Wielkopolski dominuje przetwórstwo
rolno – spożywcze (około 28,4% wartości produkcji sprzedanej przemysłu w 2004 roku). Do
rozwijających się grup przemysłu należy przede wszystkim produkcja pojazdów mechanicznych (17,8%) oraz przemysły: chemiczny, farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla
budownictwa, włókienniczy i odzieżowy. Ważną rolę odgrywają także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii w subregionie konińskim.

11

Według Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową

32

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

W produkcji przemysłowej stosunkowo duży – jednak niewystarczający w stosunku do
wymogów - jest udział sektorów wysokiej i średnio-wysokiej techniki12. Wynosi on około
20%. Pod względem wielkości wskaźnika udziału zatrudnionych w przemysłach wysokiej i
średnio-wysokiej techniki w ogólnej liczbie zatrudnionych Wielkopolska sytuuje się w czołówce polskich województw (w kraju dominuje pod tym względem województwo opolskie).
Jednak w UE województwo wielkopolskie zajmuje miejsce w grupie regionów, charakteryzujących się wartościami tego wskaźnika pomiędzy 5,0% a 7,5% zatrudnionych w sektorach
wysokiej i średnio-wysokiej techniki w stosunku do ogółu zatrudnionych (wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapa 7.4).
Działalność innowacyjną prowadziło w 2004 roku 21,1% przedsiębiorstw regionu.
W Wielkopolsce przedsiębiorstwa przemysłowe relatywnie dużo środków wydają na
inwestycje. Są to jednak środki niepozwalające na zapewnienie odpowiedniego stopnia konkurencyjności wśród państw Unii Europejskiej.
Przestrzenne rozmieszczenie sektorów produkcyjnych gospodarki jest w Wielkopolsce
zróżnicowane. Najbardziej rozwinięte są one w największych ośrodkach miejskich w Poznaniu, Kaliszu, Ostrowie Wlkp., Koninie, Pile i Lesznie. Największym potencjałem przemysłowym w sposób zdecydowany wyróżnia się Poznań i jego okolice. Ośrodek poznański zatrudnia ponad 1/5 ogółu pracujących w przemyśle województwa, wytwarzając około 1/3 jego
produkcji sprzedanej. Największy jest tutaj udział przemysłu spożywczego oraz produkcji pojazdów mechanicznych.
W aglomeracji kalisko-ostrowskiej dominuje natomiast przemysł spożywczy oraz elektromaszynowy, włókienniczy i odzieżowy. Specjalnością ważnego dla regionu i kraju przemysłu konińskiego jest górnictwo węgla brunatnego (ok. 25% wydobycia krajowego) oraz
powiązana z nim produkcja energii elektrycznej w Zespole Elektrowni "Pątnów-AdamówKonin" S.A., który dysponuje zainstalowaną mocą stanowiącą 8,5% mocy krajowej i dostarcza około 10% produkowanej w Polsce energii elektrycznej. W Koninie działa Aluminium
Konin – Impexmetal S.A. (dawniej Huta Aluminium „Konin” S.A.) największy polski producent wyrobów walcowanych z tego metalu.
Niższym stopniem uprzemysłowienia charakteryzują się natomiast inne ośrodki subregionalne - Piła i Leszno, choć tutejsze zakłady wytwarzają szereg prestiżowych wyrobów.
Wnioski:




Korzystna, zróżnicowana pod względem branżowym struktura przemysłu, w dużym stopniu wykorzystującego rodzimą bazę surowcową (np. sektor żywnościowy);
Niski udział przemysłu wysokiej techniki;
Za mały udział inwestycji zwiększających konkurencyjność w skali Unii Europejskiej.

Rekomendacje:




12

Poprawa konkurencyjności;
Wspieranie najnowocześniejszych sektorów;
Rozwój produkcji na bazie rodzimych surowców.

Według klasyfikacji OECD
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2.3.2.Małe i średnie przedsiębiorstwa
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw wywiera w ostatnich latach znaczący
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Od początku transformacji Wielkopolska cechuje się stosunkowo dużą dynamiką rozwoju przedsiębiorczości i
dotyczy to przede wszystkim małych i średnich firm. Szczególnie mocno wzrasta liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, których dynamika dla lat 2004/2000 w województwie
wyniosła 126,6%. W poszczególnych podregionach wahała się od 115,4% w podregionie konińskim, który przyciąga zdecydowanie najmniej tego typu podmiotów do 121,7% w podregionie poznańskim, który ze względu na oddziaływanie Poznania jest zdecydowanym liderem
w tym zakresie.
Zmienna

Przekrój
terytorialny
Polska

Wielkopolska
Liczba podmiotów
sektora MŚP
podregion pilski
podregion poznański
podregion kaliski
podregion koniński
podregion m. Poznań

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3 156 732

3 319 859

3 462 775

3 576 536

3 571 958

3 610 929

293 656

309 453

323 316

335 121

334 053

340 828

29 951
101 645
57 779
25 856
78 425

31 535
107 866
61 768
27 443
80 841

32 515
113 828
64 923
28 390
83 660

32 632
118 860
66 857
29 663
87 139

31 692
119 880
65 333
29 252
87 896

31 939
122 405
65 556
30 418
90 510

Źródło: „Polska. Podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995-2005”. Ministerstwo Gospodarki, wrzesień 2006r.; „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Poznań, 2006r. s 10 i 11; obliczenia własne.
W Wielkopolsce pod koniec 2005 roku zarejestrowanych było ponad 341 tys. przedsiębiorstw, w tym 94,45% takich, w których zatrudniano do 9 osób (ponad 322 tys. mikroprzedsiębiorstw, 4,54% podmiotów o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (ponad 15,5 tys. małych
przedsiębiorstw) i 0,88% podmiotów o liczbie pracujących od 50 do 249 (ponad 3 tys. średnich przedsiębiorstw). Przedsiębiorstw dużych, zatrudniających ponad 250 osób na koniec
grudnia 2005 roku odnotowano zaledwie 429, co stanowiło 0,13% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w województwie wielkopolskim. Liczba przedsiębiorstw w sektorze MŚP zarejestrowanych w systemie REGON wzrosła z około 294 tys. w 2000 roku do ponad 340 tys.
w 2005 roku, co ilustruje powyższe zestawienie tabelaryczne. Wśród wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw aktywnie prowadzi swoją działalność gospodarczą blisko 333 tys.
firm, z czego mikroprzedsiębiorstw ponad 314 tys., małych przedsiębiorstw ponad 15 tys., a
średnich przedsiębiorstw blisko 3 tys. Wzrostowi podmiotów sektora MŚP towarzyszy spadek
liczby firm zatrudniających powyżej 250 pracowników.
W województwie wielkopolskim sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa
dominującą rolę jako pracodawca, o czym świadczą dane zestawione w poniższej tabeli.
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Lata

2000
2001
2002
2003
2004

Pracujący w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących:

0 – 49

50 - 249

250 - i więcej

810 704
807 679
854 483
823 539
697 708

258 561
233 233
228 146
234 942
235 592

289 218
244 363
235 768
260 313
276 624

Ogółem

1 358 483
1 285 275
1 318 397
1 318 794
1 209 924

Źródło: „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Poznań, 2006r.,
s 16.
Na ogólną liczbę pracujących w Wielkopolsce, wynoszącą 1 209,9 tys. osób, na koniec
2004r., udział pracujących w MŚP wynosił około 77,1%, przy średnim udziale w kraju –
74,2%. Najwięcej podmiotów MŚP na 1000 mieszkańców działa w Poznaniu i w podregionie
poznańskim (154,0 i 104,1), natomiast najmniejsze nasycenie ma miejsce w podregionie konińskim 67,1.
O poziomie rozwoju tego sektora w regionie świadczy również wartość eksportu. Udział
eksportu wielkopolskich MŚP w eksporcie wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw w
Polsce wynosi 15,8%, co sytuuje nasz region na drugim miejscu w kraju, po województwie
mazowieckim. Udział importu MŚP naszego województwa w całkowitym imporcie tego sektora wynosi 12,3%, co zapewnia nam również 2 miejsce w kraju. Najważniejszymi rynkami
eksportowymi województwa wielkopolskiego są: Niemcy (ok. 50% eksportu Wielkopolski),
Holandia (ok. 9%), Francja (ponad 6%) i Belgia (ponad 5%).
Małe i średnie przedsiębiorstwa, a szczególnie, jak wykazują wyniki badań prowadzonych w ramach Regionalnej Strategii Innowacji, przedsiębiorstwa małe, odczuwają duże
trudności, albo wręcz nie są w stanie wprowadzać rozwiązań innowacyjnych. Bariera ta
przede wszystkim wynika z wysokich kosztów opracowania i wdrożenia innowacji, znacznie
przekraczających możliwości kapitałowe większości przedsiębiorców.
W Wielkopolsce działa około 100 instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości,
ale ich oferta nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu. Są to przede wszystkim: izby gospodarcze, ośrodki informacji gospodarczej, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i
technologii, ośrodki doradcze, instytucje finansowe. Wszystkie wymienione placówki prowadzą przede wszystkim działalność informacyjną, szkoleniową, doradczą, współpracują z
uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Znaczna liczba tych instytucji jest zlokalizowana w Poznaniu, co utrudnia dotarcie do nich przedsiębiorcom z innych części województwa.
Pozytywną stroną małej i średniej przedsiębiorczości w Wielkopolsce jest stosunkowo
duży napływ kapitału zagranicznego, a także najwyższy w kraju udział firm zagranicznych w
eksporcie. Jednocześnie sektor ten charakteryzuje się stosunkowo wysoką produktywnością,
przy skłonności do rozwijania i inwestowania w firmy.
Do niekorzystnych cech przedsiębiorczości w Wielkopolsce trzeba zaliczyć m.in. zbyt
małą liczbę przedsiębiorstw w wielu gminach (szczególnie na obszarach wiejskich), niezadowalające wyposażenie kapitałowe znacznej części firm, niską innowacyjność, wysokie koszty
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własne i niską rentowność większości przedsiębiorstw oraz ich wysokie zadłużenie. Istotny
jest także słaby rozwój wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu.
Wnioski:






Duża dynamika i mobilność gospodarcza MŚP;
Wysoki udział w międzynarodowej wymianie gospodarczej;
Duże trudności we wprowadzaniu innowacji do firm;
Niewystarczająca oferta instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz
przestrzenne zróżnicowanie tego rodzaju usług;
Dysproporcje w rozmieszczeniu firm sektora MŚP.

Rekomendacje:




Rozwój sfery otoczenia biznesu;
Wzmocnienie i unowocześnienie potencjału produkcyjnego;
Powiązanie MŚP z nauką.

2.3.3. Sektor badawczo-rozwojowy i innowacje
Potencjał sektora B+R uzależniony jest od jakości kadry naukowo–technicznej, jej wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz od stanu infrastruktury. Duży wpływ na poprawę stanu tego sektora ma też napływ inwestycji zagranicznych.
W 2005 roku wielkość nakładów na działalność B+R wyniosła w Wielkopolsce w cenach bieżących 435,5 mln PLN (129,1 PLN/na 1 mieszkańca, w Polsce – 146,1 PLN). Wartość ta stanowiła prawie 7,8% nakładów ogółem na ten sektor w Polsce. Od 2001 roku następuje zarówno nominalny spadek nakładów na ten sektor, jak i w relacji do PKB, podobnie jak
w skali kraju, a przeciwnie do sytuacji w Unii Europejskiej, gdzie nastąpił wzrost nakładów.
W roku 2003 wskaźnik ten dla województwa wynosił 0,48% (Polska 0,56%, UE 1,92%) i był
niższy od wskaźnika z roku 1995, który stanowił 0,5% PKB (Polska 0,69%, UE 1,84%).
Wielkości nakładów na działalność badawczo-rozwojową finansowaną przez przedsiębiorstwa w 2004 roku osiągnęła zaledwie 0,1% PKB.
Jest to zjawisko bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że działalność B+R traktowana jest obecnie jako jeden z trzech najważniejszych, obok kapitału i pracy, czynników
wzrostu i rozwoju gospodarczego. Obecnie w Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi 1,9%,
ale w Szwecji już 3,74%, a w Finlandii 3,51%. Są jednak w UE kraje, gdzie wskaźnik ten jest
jeszcze niższy od polskiej średniej, na przykład na Malcie 0,29%, na Cyprze 0,37%, czy na
Łotwie 0,42%. Założenia realizowanej przez UE odnowionej Strategii Lizbońskiej określają,
iż do 2010 roku nakłady na sektor B+R powinny w Unii osiągnąć pułap 3% PKB, przy udziale sektora prywatnego na poziomie 2/3.
Mimo wielu barier wieloletnie tradycje naukowe sprawiają, że jakość i poziom intelektualnej konkurencyjności kadry naukowo – technicznej jest wysoki i adekwatny do stanu wiedzy naukowców zachodnich. Zatrudnieni w Wielkopolsce w działalności badawczej i rozwojowej stanowią 9,5% potencjału krajowego.
Oprócz kapitału ludzkiego potencjał sektora badawczo – rozwojowego uzależniony jest
od stanu szeroko rozumianej infrastruktury technicznej wykorzystywanej do prowadzenia badań i prac wdrożeniowych. Stan tej infrastruktury prezentuje się znacznie gorzej niż kapitał
ludzki.
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Przyczyn należy upatrywać głównie w mechanizmach finansowych. Udział wydatków
budżetowych w produkcie krajowym brutto, przeznaczonych na rozwój sektora badawczo–
rozwojowego, jest znacznie niższy od poziomu wydatków krajów rozwiniętych. W efekcie
struktura wydatkowania nakładów finansowych przedsiębiorstw jest odwrócona w stosunku
do struktury w krajach „15” UE, gdzie na działalność badawczo-rozwojową przeznacza się
ponad 60% środków (Polska 12,8%, Wielkopolska 6,5%), a na wyposażenie techniczne i uruchomienie produkcji średnio ponad 20% (Polska około 70%, Wielkopolska - ponad 80%).
Bardzo niekorzystnie kształtuje się w regionie struktura nakładów wg rodzajów badań. W roku 2004 ponad 50% tych nakładów przeznaczono na badania podstawowe (w kraju 39,5%),
finansowane ze środków budżetowych, natomiast na badania stosowane przeznaczono 20,3%
(kraj 25,2%), a na prace rozwojowe jedynie 29,5%, przy średniej krajowej 35,3%. Oznacza
to, że w regionie nie inwestuje się w dostatecznym stopniu w badania stosowane i prace rozwojowe zwiększające konkurencyjność. W 2005 roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym, w
Wielkopolsce struktura nakładów na działalność B+R według rodzajów badań uległa pogorszeniu: 48,7% tych nakładów przeznaczono na badania podstawowe, 19,5% na badania stosowane, jedynie w zakresie nakładów na prace rozwojowe odnotowano niewielki wzrost
(31,8%).
Drugim istotnym problemem, przed którym stoi zarówno kraj, jak i region, są źródła finansowania sektora badawczo – rozwojowego. W Unii Europejskiej i na świecie środki na ten
cel pochodzą głównie z gospodarki, a w Wielkopolsce ich źródłem zasilania jest budżet państwa. W roku 2005 aż 62,9% tych środków pochodziło z budżetu państwa (średnia dla kraju 57,7%), a tylko 23,9% ze źródeł prywatnych. Zmiana tych proporcji na rzecz zdecydowanie
wyższego udziału przedsiębiorstw jest bardzo istotna, ponieważ taki sposób finansowania daje gwarancję, że wyniki badań znajdą bezpośrednie zastosowanie w praktyce gospodarczej.
Potencjał naukowo-badawczy i rozwojowy województwa wielkopolskiego tworzyło w
2005 roku 86 jednostek. Jest on skoncentrowany przede wszystkim w największym ośrodku
naukowym i szkolnictwa wyższego – w Poznaniu, który skupia ponad 90% zatrudnionych w
sektorze badawczo–rozwojowym województwa. Cały region zatrudnia 9,5% ogółu zatrudnionych w instytucjach B+R w Polsce (4. miejsce w kraju). Liczba zatrudnionych w sektorze
B+R na 1000 mieszkańców w 2005 roku wyniosła 1,6 i była niższa niż w kraju (2,0), ponadto
wartości te były porównywalne z tymi, osiągniętymi w 2004 roku.
Równolegle z działalnością dydaktyczną poznańskie szkoły wyższe prowadzą działalność naukowo-badawczą, która w znaczącym stopniu wpisuje się w obszary specjalizacji badawczej Polski, do których należą: techniki informacyjne, a zwłaszcza oprogramowanie komputerowe, optoelektronika, nowe materiały i technologie, nanotechnologie, matematyka, fizyka, chemia, także wybrane dziedziny nauki o życiu (biologia, biotechnologia i biochemia).
Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odnoszą sukcesy m.in. w badaniach o charakterze molekularnym, genetycznym, biotechnologicznym oraz immunologicznym. Przy Instytucie Chemii Bioorganicznej afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe będące głównym ośrodkiem naukowego Internetu w Polsce. Wyjątkowy
status posiada także Centrum Badań Kosmicznych. Wsparcie na rozwój tego typu jednostek,
których efekty badań mogą być zastosowane w szeroko rozumianej gospodarce regionu jest
przewidziane w ramach funduszy strukturalnych na poziomie regionu.
Liczba patentów, zarejestrowanych w EPO (European Patent Orfice), z zakresu technologii informatycznych należy do najniższych wśród regionów UE. W tej grupie (poniżej 10
patentów na 1 milion pracujących, zgłoszonych w 2002 r.) znajdują się regiony „nowych”
państw członkowskich UE oraz regiony portugalskie i zachodniej i centralnej Hiszpanii.
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Również liczba zgłoszonych do EPO patentów w dziedzinie biotechnologii na 1 milion
mieszkańców sytuuje województwo wielkopolskie w grupie regionów o najniższych wartościach tego wskaźnika, wynoszących mniej niż 1 patent na 1 milion mieszkańców, w 2002r.
(wg: Regions: Statistical Yearbook 2006, mapy 7.2 i 7.3).
W województwie jest niewiele instytucji zajmujących się w profesjonalny sposób pośrednictwem między sektorem nauki i badań, a praktyką gospodarczą w zakresie upowszechniania systemów transferu i komercjalizacji technologii. Ponadto, jak wykazały badania przeprowadzone w ramach projektu RIS Innowacyjna Wielkopolska, relacje między sferą nauki i
badań, a sektorem gospodarczym nie są zadowalające. Gospodarka nie jest zorientowana w
aktualnej ofercie świata nauki, a ten z kolei, nie ma orientacji, co do aktualnych potrzeb gospodarki. Obecne relacje w znacznym stopniu nie wykorzystują dużego potencjału badawczorozwojowego skupionego w regionie. Nie bez znaczenia jest tu rola instytucji wspierających
wprowadzanie innowacji do przedsiębiorstw. Jak dotąd relacje pomiędzy tymi trzema elementami systemu innowacji nie odpowiadają potencjałowi gospodarki. Działania zapisane w Regionalnej Strategii Innowacji powinny wpłynąć na ukierunkowanie podaży (sektor nauki i badań) pod kątem popytu (przedsiębiorstwa). Zarówno instytucje wsparcia przedsiębiorczości,
jak i te, które mają w swoich programach wsparcie proinnowacyjne są bardzo sprofilowane i
rozpoznawalne w regionie.
W 2005 roku w Wielkopolsce zmniejszyły się nakłady na działalność innowacyjną w
przedsiębiorstwach przemysłowych liczących powyżej 49 pracowników, osiągając poziom
91,2% nakładów roku poprzedniego, co spowodowało, że ich udział w kwocie kraju osiągnął
poziom 9,2%. W skali kraju nakłady inwestycyjne na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych liczących powyżej 49 pracowników wyniosły 108,4% nakładów
roku poprzedniego. Pod względem odsetka firm innowacyjnych w populacji badanej przez
GUS (firmy powyżej 49 pracujących), województwo wielkopolskie w ostatnim okresie znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju.
Dominującymi źródłami innowacji są pomysły i zasoby własne firm. Głównym źródłem
ich finansowania w wielkopolskim przemyśle są środki własne (ok. 68%) oraz kredyty bankowe (24%). W strukturze nakładów dominują nakłady na działalność badawczo-rozwojową,
wyposażenie, technikę przemysłową i uruchomienie produkcji oraz marketing wyrobów nowych i zmodernizowanych.
Ponad połowa firm jako bariery innowacyjności wskazuje czynniki ekonomiczne, czyli
brak środków własnych lub zbyt wysoki koszt uzyskania środków na finansowanie innowacji
(brak wsparcia rynku kapitałowego, szczególnie venture i seed capital). Znaczna część firm
obawia się ponadto zbytniego ryzyka zbytu nowych produktów i wskazuje także na brak bazy
rozwojowej dla innowacyjności.
Obecna sytuacja powinna ulegać poprawie poprzez wdrażanie działań przyjętych w Regionalnej Strategii Innowacji. Działania te dotyczą projektów zarówno w nauce, jak i w sektorze B+R, w instytucjach wsparcia, oraz w najważniejszych ogniwach – w wielkopolskich
przedsiębiorstwach.
Wykorzystanie dużego potencjału naukowego regionu, poprzez wprowadzenie efektów
jego prac do gospodarki jest ogromną szansą na zwiększenie konkurencyjności województwa.
Wnioski:



Niewykorzystany duży potencjał badawczo-rozwojowy oraz zdekapitalizowana
jego infrastruktura;
Niskie nakłady własne przedsiębiorstw na B+R;
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Słaba współpraca między sferą B+R, a gospodarką;
Ograniczony potencjał wyspecjalizowanych instytucji w regionie wspierających
innowacje i transfer technologii;
Niski poziom innowacyjności regionalnej gospodarki.

Rekomendacje:





Zwiększenie udziału nakładów na B+R w gospodarce regionu;
Budowa systemu współpracy gospodarki z nauką;
Kontynuacja realizacji Regionalnej Strategii Innowacji;
Poprawa stanu infrastruktury sektora B+R.

2.3.4. Turystyka
Turystyka z racji swego interdyscyplinarnego charakteru jest szansą na rozwój gospodarczy regionu. Podobnie jak na rynku światowym, również w naszym regionie może przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia, szczególnie na obszarach wiejskich (m.in. agroturystyka).
Przez województwo przebiega wiele rodzajów szlaków turystycznych. Należą do nich
przede wszystkim ważne szlaki kulturowe o zasięgach regionalnym i ponadregionalnym, na
przykład szlaki Piastowski, Cysterski, czy Romański. W ostatnim czasie coraz większego
znaczenia w regionie nabiera turystyka pielgrzymkowa (między innymi nad Jeziorem Lednickim, sanktuaria w Licheniu oraz w Kaliszu).
Regionalną sieć szlaków turystycznych uzupełnia Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, który jest markowym produktem turystycznym regionu, nagrodzonym za innowacyjność i jakość, m. in. w 2004 roku certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Ogólnie, w
Wielkopolsce wyznaczono łącznie ponad 3 000 km szlaków rowerowych. Ponadto, w regionie powstały w ostatnim czasie szlaki konne, wyznaczone na terenie działania Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. Poza znanym szlakiem kajakowym
na Gwdzie jest też kilka rzecznych i jeziornych szlaków regionalnych.
Do najliczniej odwiedzanych miejsc województwa wielkopolskiego należą zarówno
bardzo zróżnicowane obiekty o bezpłatnym wstępie, dla których ruch może być jedynie bardzo zgrubnie szacowany (Sanktuarium w Licheniu – 1,5 mln osób, Wielkopolski Park Narodowy, Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie) jak i typowe obiekty muzealne.
Różnorodność walorów turystycznych województwa stwarza znaczne możliwości zarówno czynnego wypoczynku, jak i wzbogacenia wiedzy o przeszłości i kulturze, ze względu
na mnogość obiektów kultury materialnej (kościoły, pałace, zamki i inne obiekty zabytkowe),
które są potencjalną bazą dla tworzenia z nich produktu markowego w ramach różnych form
turystyki (biznesowa, weekendowa, wypoczynkowa, archeologiczna, pielgrzymkowa, tranzytowa, przyrodnicza, czy wycieczki objazdowe).
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Miejsca noclegowe w podregionach Wielkopolski
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Źródło: GUS
Szansą na rozwój turystyki w regionie może być stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej, atrakcyjnej w skali krajowej i międzynarodowej (np. utworzenie Leśnego Parku
Tematycznego na terenie Puszczy Zielonka i przyległych kompleksów leśnych, czy stworzenie Europejskiej Akademii Środowisk Leśnych i Polnych). Turystyka masowa z obszaru UE
może być skutecznie zatrzymywana nad rzekami Noteć i Warta (rejon Międzychodu i Sierakowa, Puszcza Notecka, Pszczewski Park Krajobrazowy, Puszcza Zielonka). Dodatkowym
atutem dla Wielkopolski jest bliskość dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Berlin, dla której
nasz region może być zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym. Według badań monachijskiego instytutu DIFT Niemcom doskonale odpowiadają walory turystyczne Wielkopolski.
W ostatnich latach zmniejszyła się ogólna liczba miejsc noclegowych w województwie
(w 2005r. było 530 obiektów noclegowych z 38 113 miejscami noclegowymi, co stanowiło
tylko 87,4% miejsc noclegowych z roku 1995). Jest to efekt restrukturyzacji tego sektora,
spadku liczby miejsc o niskim standardzie, przy równoczesnym wzroście liczby miejsc o
standardzie wysokim.
W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba gości z Francji, Hiszpanii (bardzo duży
wzrost w 2005r. w porównaniu do 2004r.), Szwecji i Belgii. Wzrost liczby korzystających, z
wyjątkiem 2005 roku, obserwowano również z takich krajów, jak: Niemcy, Holandia i Litwa.
Od trzech lat utrzymuje się stała liczba gości z Włoch, corocznym wahaniom podlega liczba
korzystających z Wielkiej Brytanii, Dani i Czech. W ostatnich trzech latach systematycznie
maleje liczba gości z Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Średnioroczna prognoza tempa wzrostu liczby turystów zagranicznych w Polsce w latach 2006-2013 wynosi 4,1%. Przyjmując podobne tempo wzrostu dla województwa otrzymamy prognozę przedstawioną na rysunku poniżej (słupki ciemnozielone).
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Przyjazdy turystów zagranicznych do woj. Wielkopolskiego w latach 2000 – 2005 i
prognoza na lata 2006 - 2013

Biorąc pod uwagę większy niż przeciętny spadek liczby przyjazdów turystów zagranicznych do województwa w latach 2001-2005 można się spodziewać nieco wolniejszego
wzrostu liczby turystów. W ostrożnej prognozie (jasnozielone słupki ) przyjęto wzrost liczby
przyjazdów w latach 2006-2013 na poziomie 3,0% rocznie. Przewiduje się, że liczba turystycznych podróży krajowych mieszkańców Polski w latach 2006-2013 będzie rosła w tempie
około 4,0% rocznie. Biorąc pod uwagę większy udział wyjazdów krótkich (szczególnie
mieszkańców województwa) można przyjąć nieco szybszy wzrost liczby turystów krajowych
w województwie wielkopolskim. Na potrzeby strategii rozwoju turystyki można przyjąć, że
średnioroczny wzrost liczby podróży mieszkańców Polski wyniesie ok. 6,0%.
Miejsca noclegowe w Polsce i w woj. Wielkopolskim w latach 2001 – 2005 i prognoza na lata 2007 - 2015

Województwo wielkopolskie ma bogatą i różnorodną bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania. Województwo charakteryzowało się przewagą hoteli i ośrodków szkoleniowowypoczynkowych nad innymi obiektami. Te dwa rodzaje bazy dysponowały 45% zasobów
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noclegowych województwa. Ponadto największą liczbę miejsc noclegowych miały ośrodki
wczasowe, obiekty niesklasyfikowane i inne obiekty hotelowe (tzn. obiekty pełniące funkcję
hoteli, moteli lub pensjonatów, ale bez nadanej kategorii). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych należał do najniższych w kraju. Według danych GUS w 2005 roku na terenie województwa wielkopolskiego było 615 obiektów noclegowych w bazie zbiorowego zakwaterowania (7,9% zasobów noclegowych całej Polski). Obiekty te dysponowały 37,3 tys. miejsc
noclegowych (6,5% wszystkich miejsc noclegowych w Polsce). Miejsca te były wykorzystane
w 27,3% (w skali ogólnopolskiej wykorzystanie miejsc noclegowych wyniosło 35%). W stosunku do 2004 roku liczba obiektów noclegowych w bazie zbiorowego zakwaterowania województwa wielkopolskiego zmniejszyła się o 1,9%, a w okresie 2000-2005 spadek wyniósł
13,8% (w całej Polsce liczba obiektów zmniejszyła się odpowiednio o 3,6% i 14,0%). Wielkopolskie ma dużą bazę hotelową. Pod względem liczby hoteli zajmuje trzecie miejsce w Polsce, a pod względem liczby pokoi i miejsc noclegowych w hotelach – piąte. Średnio jeden hotel dysponuje 85 miejscami noclegowymi. Największą liczbą obiektów w bazie noclegowej
zbiorowego zakwaterowania dysponuje miasto Poznań oraz powiaty: gnieźnieński, poznański,
leszczyński, koniński i międzychodzki (wszystkie z ponad 5% udziałem w bazie województwa). Podobnie wygląda układ pod względem liczby miejsc noclegowych w w/w bazie, przy
tym powiat koniński zamienia się miejscem z gnieźnieńskim.
Nadal jedną z barier rozwoju turystyki (głównie obiektów o średnim standardzie) jest
niewystarczająca liczba obiektów noclegowych dostosowanych do określonych potrzeb
i niezadowalająca jakość świadczonych usług. Dotyczy to również bazy gastronomicznej.
Wielkopolska posiada dużą, chociaż wciąż niewystarczającą, liczbę miejsc noclegowych na
wysokim poziomie, a także miejsc dla młodzieży, czy mniej wymagających turystów. Charakterystyczne dla województwa jest zagęszczenie obiektów noclegowych w największych
miastach. W 2005 roku w Wielkopolsce w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania udzielono turystom 0,74 noclegów na 1 tys. mieszkańców, w tym 0,14 turystom zagranicznym.
Zarówno Polska, jak i Wielkopolska mają małe zasoby miejsc noclegowych w obiektach
turystycznych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w porównaniu z UE-15. Wskaźnik ten
dla hoteli i podobnych obiektów w 2002r. wynosił od 33 w Polsce i 34 na Litwie do 574 w
Grecji i 699 w Austrii. Wartość tego wskaźnika w Wielkopolsce wynosi 113.
Pomimo niewielkiego w ostatnich latach udziału transportu lotniczego w przyjazdach do
Wielkopolski dynamika wzrostu przewozów lotniczych jest duża, choć w znaczącym stopniu
wynika ona z obsługi migracji zarobkowej. Wzmocnienie transportu lotniczego poprzez tworzenie nowych połączeń, szczególnie europejskich, wydaje się nieodzowne.
Dla promocji turystycznej istotne znaczenie mają także działania na rzecz kształtowania
krajobrazu. Ochrona starych osad i traktów, atrakcyjnych widoków, zadrzewień śródpolnych,
zadrzewienia dróg itd. powinna stanowić przykład troski o wielkopolski krajobraz.
Wnioski:






Duży potencjał przyrodniczy i kulturowy dla rozwoju turystyki;
Niewystarczająca baza noclegowa, szczególnie o średnim standardzie;
Ograniczona dostępność komunikacyjna;
Mała liczba markowych produktów turystycznych;
Brak dostatecznej troski o ochronę i kształtowanie krajobrazu oraz o środowisko
kulturowe.

Rekomendacje:
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Rozbudowa i modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury turystycznej;
Wzmocnienie potencjału usługowego przedsiębiorstw turystycznych;
Rozwój promocji i produktów turystycznych;
Zagospodarowanie terenów o największym potencjale turystycznym, zwiększenie udziału turystyki w gospodarce regionu.

2.3.5.Usługi
Usługi pełnią znaczącą rolę w gospodarce regionu tworząc w 2004 roku 60,9% regionalnego PKB (w tym 46,3% usługi rynkowe). Znaczący jest też udział pracujących w sektorze usług w województwie (50 % pracujących regionie). W 2004 roku w województwie wielkopolskim nie odnotowano istotnych zmian w strukturze pracujących sektora usług. Znaczący
jest fakt, iż 50% pracujących w usługach tworzy 60% regionalnego PKB, co świadczy o produktywności tego sektora gospodarki.
Pracujący w sektorze usług rynkowych z podziałem na
sekcje w 2005 roku
Handel i naprawy

7%
Hotele i restauracje

20%

Transport, gospodarka
magazynowa i łączność

49%

Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm

6%

Działalność usługowa
komunalna, społeczna i
indywidualna, pozostała

14%
4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2006
Największy udział w gospodarce regionu mają pracujący w sekcji „Handel i naprawy”.
W 2005 roku stanowili oni 48% ogółu pracujących w usługach rynkowych (49%: 2000r.,
49%: 2003r.). Tak duży procentowy udział pracujących w tej sekcji może świadczyć o rozwijającej się w województwie wielkopolskim przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych
przedsiębiorstw, należących szczególnie do sektora małych i średnich. W 2005 roku odnotowano w województwie wielkopolskim 341 257 przedsiębiorstw, z czego 109 007 należało do
branży „Handel i naprawy” (108 971 – sektor małych i średnich przedsiębiorstw, 36 – duże
przedsiębiorstwa). Najmniejszy odsetek osób jest zatrudnionych w sekcji „Hotele i restauracje” i utrzymuje się na poziomie 4% ogółu pracujących w usługach rynkowych (4%: 2000r.,
4%: 2003r.).
W usługach rynkowych nie odnotowano większych zmian w udziale pracujących w sekcji „Obsługa nieruchomości i firm,” oscylował on w granicach 20% w 2005 roku. W ubiegłych latach udział ten plasował się na poziomie: 17% w 2000 roku oraz 20% w 2003 roku.
Względnie stały udział pracujących w tej sekcji wynika z ustabilizowanego rozwoju rynku
nieruchomości. W 2000 roku w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 7 266
mieszkań, w 2004 roku 11 093 – wzrost o 53% w stosunku do roku 2000, natomiast w 2005
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roku oddano 11 913 mieszkań – wzrost o 64% w stosunku do 2000 roku oraz zaledwie o 7%
w stosunku do roku 2004.
Udział pracujących w pozostałych sekcjach usług rynkowych utrzymuje się na porównywalnym poziomie. W sektorze usług nierynkowych największy udział pracujących odnotowano w sekcji „Edukacja” - 48% ogółu pracujących w usługach nierynkowych w 2005 roku, dla porównania - w 2000 roku: 42%. Wzrost liczby pracujących miał również miejsce
w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne” - w 2005 roku w tej sekcji pracowało 23% osób zatrudnionych w usługach nierynkowych. W 2000 roku udział ten był niższy i utrzymywał się na poziomie 21%.

Pracujący w sektorze usług nierynkowych z podziałem na
sekcje w 2005 roku
Administracja publiczna i
obrona narodowa;
obowiązkowe
23%
ubezpieczenia społeczne
29%
i zdrowotne
Edukacja

Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna

48%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego 2006
W dość w niekorzystnym świetle przedstawia się sytuacja sekcji „Ochrona zdrowia i
pomoc społeczna”. W 2000 roku w tej sekcji pracowało 37% ogółu pracujących w usługach
nierynkowych, po czym w 2005 roku udział ten obniżył się do 29%. Jednej z przyczyn tego
niekorzystnego zjawiska należy upatrywać w otwarciu europejskich rynków pracy w 2004
roku i w rosnącym na rynku europejskim popycie na wykwalifikowaną polską kadrę lekarską.
Przyjmując pewne uogólnienia należy stwierdzić, że w 2005 roku w sektorze usług największy odsetek pracujących występował w sekcji „Handel i naprawy” – 33%, na drugim
miejscu, z udziałem 15% uplasowała się sekcja „Edukacja”, natomiast trzecie miejsce, z 14%
przypadło sekcji „ Obsługa nieruchomości i firm”13.
Wnioski:


Duży udział i ponadprzeciętna efektywność usług w tworzeniu regionalnego
PKB.

Rekomendacje:


13

Wsparcie inwestycyjne sektora usług i jego najbardziej dynamicznych branż.

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2006, Poznań, 2006r.
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2.4. Obszary wiejskie
Przy ogólnie wysokim poziomie kultury rolnej ludności wiejskiej regionu dużym problemem pozostaje niski poziom wykształcenia kierujących gospodarstwami, w tym zwłaszcza
rolniczego. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r., tylko 1,5% kierujących gospodarstwami miało wykształcenie wyższe, 0,2% policealne rolnicze, 9,0% średnie
rolnicze, 16,6% zawodowe rolnicze, 25,4% ukończony kurs rolniczy oraz aż 47,2% nie miało
wykształcenia rolniczego. Konieczne jest wypracowanie mechanizmów oraz tworzenie warunków umożliwiających dostęp do oświaty dla młodzieży wiejskiej, a także podniesienie
ogólnego poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.
Znaczne bezrobocie oraz brak kapitału, to największe bariery rozwoju obszarów wiejskich. Według danych za 2003 rok ponad 45% ogółu bezrobotnych to mieszkańcy wsi, w tym
ponad połowę stanowią kobiety. Prawo do zasiłku ma zaledwie 18% wszystkich bezrobotnych mieszkających na wsi, natomiast ponad 30% bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, do
24 roku życia.
Niekorzystnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich jest niski poziom ich wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
Obszary wiejskie województwa charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu pozarolniczej działalności gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna większości gospodarstw rolnych Wielkopolski oraz mieszkańców niezwiązanych bezpośrednio z produkcją
rolniczą wymaga podjęcia intensywnych działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
W Wielkopolsce gospodarstwa nieprodukujące na rynek stanowiły mniej niż 0,5% ogółu, co jest wartością znacznie mniejszą od wartości dla kraju. Pozostałe gospodarstwa produkują na rynek, co oznacza to, iż w regionie praktycznie nie ma tak zwanego bezrobocia ukrytego. Natomiast źródłem bezrobocia na wsi jest głównie wcześniejsza likwidacja rolnictwa
państwowego oraz duży poziom bezrobocia w miastach.
Popularnym, dynamicznie rozwijającym się kierunkiem przedsiębiorczości na terenach
wiejskich jest prowadzenie działalności agroturystycznej, która przyczynia się do uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów oraz zapewnia zatrudnienie członkom ich rodzin.
Na koniec 2003r. w Wielkopolsce funkcjonowało ok. 420 gospodarstw agroturystycznych,
które dysponowały 4 400 miejscami noclegowymi.
W gminach wiejskich, poza aglomeracją poznańską, zlokalizowanych jest około 27%
wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Wielkopolsce. Liczba podmiotów rosła
od początku lat 90-tych. Stopień nasycenia w podregionach jest jednak bardzo zróżnicowany.
W 6 gminach liczba podmiotów gospodarczych nie przekracza 200.
Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich województwa jest jednym z największych
wyzwań rozwojowych Wielkopolski. Przy pomocy kapitału miejscowego można rozwijać
usługi, między innymi turystykę i rzemiosło, natomiast inne sektory wymagają jednak napływu kapitału zewnętrznego. Warunkiem trwałości tej aktywizacji jest także poprawa stanu
usług społecznych.
Jedną z barier rozwoju obszarów wiejskich jest brak odpowiednio wyposażonych w infrastrukturę terenów inwestycyjnych.
Wnioski:
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Niski poziom wykształcenia na terenach wiejskich, także w zawodach rolniczych;
Brak alternatyw zatrudnienia w sektorach nierolniczych;
Zróżnicowanie w rozmieszczeniu podmiotów gospodarczych;
Dynamicznie rozwijająca się agroturystyka;
Ograniczony dostęp do usług społecznych;
Bariery komunikacyjne.

Rekomendacje:






Poprawa stanu i dostępności edukacji oraz usług społecznych;
Rozbudowa infrastruktury lokalnej;
Rozwój przedsiębiorczości tworzący alternatywne formy zatrudnienia względem
rolnictwa;
Poprawa warunków inwestowania;
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej, w tym dostępu do Internetu.

2.5. Kultura
Działalność kulturalna prowadzona jest w Wielkopolsce przede wszystkim przez instytucje budżetowe oraz organizacje pozarządowe. Należą do nich szkolnictwo artystyczne, państwowe służby konserwatorskie i Muzeum Narodowe w Poznaniu, 79 muzeów, 3 centra kultury i sztuki, 5 teatrów, 2 filharmonie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu, Instytucja Filmowa Film-Art oraz liczne domy kultury, biblioteki i muzea, prowadzone przez samorządy miejskie i gminne.
Społeczeństwo Wielkopolski bierze udział chętnie w wybranych w różnych formach
uczestnictwa w kulturze. Świadczy o tym jeden z najniższych w kraju wskaźników - odsetek
ankietowanych osób informujących o rezygnacji ze względów finansowych z korzystania z
udziału w spektaklach, wyjściach do kina, zakupu książek, gazet czy czasopism. Dla przykładu, odsetek ten w odniesieniu do rezygnacji z kina wynosi w Wielkopolsce 36,91% (świętokrzyskie 34,06%, warmińsko-mazurskie 45,8%), a rezygnacji z książek 32,4% (śląskie
32,15%, zachodniopomorskie 41,99%). Wiąże się to z wartością przeciętnej wysokości wydatków na rekreację i kulturę na osobę w gospodarstwach domowych w Wielkopolsce, która
w 2005r. wynosiła 43,1 PLN i była niższa od średniej dla kraju (max. 66,9 PLN woj. mazowieckie, min. 30,1 PLN woj. świętokrzyskie).
Większość mieszkańców korzysta z dóbr kultury jednak za pośrednictwem mediów
elektronicznych, a dla znaczącej części jest to jedyna forma kontaktu. Media te kształtują w
dużej mierze preferencje i styl życia, a więc także uczestnictwo w kulturze.
W Wielkopolsce zwraca się szczególną uwagę na zachowanie i ochronę dziedzictwa
kulturowego. Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na koniec 2005 roku
według rejestru zabytków było w regionie niecałe 5 600 nieruchomych obiektów zabytkowych, w tym wśród zabytków architektury i budownictwa nie wymaga napraw 12,2% obiektów, drobnych napraw wymaga 35,3%, remontów zabezpieczających 29,8%, a remontów kapitalnych 22,7% obiektów. Taki stan infrastruktury dziedzictwa kulturowego wymaga odpowiednich działań, szczególnie w odniesieniu do najważniejszych obiektów.
Wsparcia wymagają działania mające na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Wielkopolski do kultury. Według danych GUS w 2005r. muzea zorganizowały 261 własnych i 193
obce wystawy, które odwiedziło prawie 1,1 miliona osób. W tym samym okresie działało w
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regionie 46 kin z 23 200 miejscami, co dawało średnio 145 osób/miejsce (od 119 w woj. mazowieckim do 211 w woj. kujawsko-pomorskim). W 73,4 tys. seansów uczestniczyło w regionie ponad 2 387 tys. widzów.
W Wielkopolsce funkcjonuje 60 Bibliotek Publicznych, ponad 100 chórów, kilkadziesiąt instytucji zajmujących się międzynarodowymi kontaktami w zakresie kultury, funkcjonują liczne stowarzyszenia i fundacje działające w tym obszarze, blisko 50 Ośrodków Kultury,
ponad 100 Regionalnych Towarzystw Kultury a także liczne zespoły folklorystyczne i orkiestry.
Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w Wielkopolsce w 2004 roku wyniosły 78,44 PLN na 1 mieszkańca. W 2005
roku wzrosły one do 84,25 PLN na 1 mieszkańca. Całość wydatków w 2005 roku na kulturę i
ochronę dziedzictwa narodowego wyniosła 283 793 tys. PLN. W tym na ochronę i konserwację zabytków oraz muzea 39 974 tys. (14,09 % wydatków na kulturę), biblioteki 73 454 tys.
(25,88%), domy i ośrodki kultury 70 022 tys. (24,67%), teatry dramatyczne, muzyczne i operetki 47 704 tys. (16,81%).
Wnioski:




Wyższa niż średnio w kraju aktywność kulturalna mieszkańców;
Niezadowalający stan najcenniejszych zabytków Wielkopolski;
Poza aglomeracjami ograniczony dostęp do kultury, powszechny głównie poprzez media.

Rekomendacje:





Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego, szczególnie dla turystyki;
Rozwój kultury jako dziedziny gospodarki;
Poprawa dostępu mieszkańców do kultury, szczególnie na obszarach wiejskich;
Większe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki.

2.6. Sport i kultura fizyczna
Najważniejszym zadaniem organizatorów kultury fizycznej w Wielkopolsce jest umożliwienie powszechnego dostępu mieszkańców do różnych form uprawiania sportu i rekreacji
czynnej, co przyczynić się powinno do zwiększenia liczby mieszkańców uprawiających czynnie tą formę spędzania czasu. W roku 2005 w regionie działało około 340 klubów sportowych, zrzeszających blisko 38 000 członków, przy czym w ramach wyczynowego sportu
dzieci i młodzieży, który stanowi trzon ruchu sportowego regionu, działały 254 kluby sportowe i 30 związków sportowych, zrzeszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym.
Mamy w Wielkopolsce 179 stadionów (w tym 10 w Poznaniu), 201 hal sportowych (w tym
20 w Poznaniu), 72 baseny pływackie, w tym 38 krytych, ponad 449 kortów tenisowych oraz
około 3 tys. boisk do gier różnych. Ważnym dla sportu i rekreacji Wielkopolski jest poznański ośrodek sportowo-rekreacyjny „Malta” z torem regatowym klasy międzynarodowej.
W obrębie infrastruktury sportowej należy położyć nacisk na dalszy rozwój bazy obiektów sportowych poprzez budowę i modernizację według wymaganych obecnie standardów,
szczególnie na terenach zagospodarowywanych dla potrzeb turystyki. Istotne jest także powiązanie infrastruktury sportowej z ogólnie dostępną infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną,
generującą ruch turystyczny oraz miejsca pracy. Przyczynić się to powinno do zwiększenia
atrakcyjności obszarów o walorach turystycznych.
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Wnioski:



Zły stan oraz ograniczony dostęp mieszkańców do podstawowej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej;
Niewystarczająca baza sportowa na terenach rekreacyjnych oraz o wysokich walorach turystycznych.

Rekomendacje:



Wykorzystanie inwestycji w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną dla podniesienia atrakcyjności terenów o wysokich walorach turystycznych;
Poprawa dostępności mieszkańców do ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

2.7. Sektor pozarządowy
W Wielkopolsce zarejestrowanych jest ponad 4 000 organizacji pozarządowych. Działają one na różnych polach aktywności społecznej i gospodarczej, między innymi na takich, jak:
pomoc społeczna, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, przywracanie na rynek pracy osób bezrobotnych,
wsparcie instytucji biznesowych oraz administracji publicznej i III sektora, edukacji, w tym
edukacja ustawiczna, ekologia, kultura, sport, etc.
Organizacje te mają coraz większy wpływ na rozwój życia społeczności lokalnych i regionalnych. Stają się aktywnym podmiotem kreującym nowe inicjatywy społeczne i gospodarcze, włączają się również w zadania realizowane przez administrację publiczną i przedsiębiorców. Działania realizowane przez organizacje pozarządowe wypełniają często luki występujące pomiędzy usługami świadczonymi przez administrację publiczną i przedsiębiorców.
Zastępują i uzupełniają je tam, gdzie nie ma podmiotów mogących sprawnie zrealizować dane
zadania. Usługi te są najczęściej nieodpłatne lub ich koszt jest znacząco niższy od świadczonych przez przedsiębiorstwa. Dotyczy to zwłaszcza szeroko rozumianej pomocy społecznej
oraz edukacji, w tym edukacji ustawicznej i nieformalnej.
Od kilku lat dostrzegana jest również nowa rola organizacji pozarządowych. Jako aktywne i sprawnie działające osoby prawne stały się ważnym pracodawcą, zatrudniającym nie
tylko fachowców związanych z ich przedmiotem działalności statutowej (np. terapeutów, rehabilitantów, psychologów, doradców zawodowych, itp.), ale również prawników, ekonomistów, specjalistów ds. promocji oraz pracowników administracyjno-technicznych (np. kierowców, mechaników, serwisantów sprzętu, webmasterów, itp.). Stają się, zatem, ważnym
działem gospodarki, znaczącym pracodawcą w regionie.
Wnioski:




Duży potencjał organizacyjny organizacji pozarządowych;
Niewystarczający stan infrastruktury organizacji pozarządowych;
Sektor pozarządowy ważnym pracodawcą w regionie.

Rekomendacje:


Poprawa warunków działania organizacji pozarządowych, szczególnie tych, które działają w sferach społecznej, edukacyjnej, ekologicznej oraz wspierania
przedsiębiorczości.
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2.8. Społeczeństwo informacyjne
Wielkopolska pod względem wyposażenia szkół w komputery znajduje się na poziomie
porównywalnym ze średnią krajową. Na przestrzeni lat 2003-2005 można było zauważyć ciągły wzrost wyposażenia szkół w ten sprzęt, szczególnie wzrost liczby komputerów przeznaczonych do użytku uczniów. W roku szkolnym 2005/2006 liczba uczniów przypadających na
jeden komputer wynosiła: w szkołach podstawowych – 19,8; w gimnazjach - 22,2; w zasadniczych szkołach zawodowych – 24,6; w liceach ogólnokształcących – 20,0; w średnich szkołach zawodowych – 17,4; w policealnych – 20,3. Choć stan tej sfery jest zadowalający na tle
kraju, to odbiega on znacznie od standardów w Unii Europejskiej.
Liczba uczniów przypadających na jeden komputer.
Rodzaj szkoły

Podstawowa
Gimnazjum
Zasadnicza szkoła
zawodowa
Liceum ogólnokształcące
Średnia szkoła zawodowa
Policealna

Liczba uczniów przypadających na jeden komputer
Rok szkolny
2003/2004
2004/2005
Wielkopolska
Polska
Wielkopolska
Polska
26,7
26,3
21,1
21,7
25,1
25,2
22,4
22,7
25,8
28,3
27,2
33,7

2005/2006
Wielkopolska
Polska
19,8
19,9
22,2
21,8
24,6
31,6

21,7

19,8

21,1

18,3

20,0

17,7

20,7

19,4

18,9

16,8

17,4

14,9

22,1

20,6

22,3

21,4

20,3

22,0

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2004, 2005, 2006
Stan infrastruktury informacyjnej w administracji wynika z raportu opracowanego w
ramach projektu UNDERSTAND, w którym Wielkopolskę przedstawiono na tle pozostałych
regionów Unii Europejskiej (Emilia-Romania, Piemont, Akwitania, Hesja, Wyspy Baleary,
Walencja, Vasterrnorrland, Yorkshire i Humber, Walia, Apulia, Toskania).
Wielkopolska charakteryzuje się wysokim odsetkiem jednostek administracji publicznej
na poziomie gminnym posiadających własne strony internetowe (97,42%). Oferowane przez
witrynę internetową usługi interaktywne (określane również mianem usług elektronicznych)
wymagają znacznej rozbudowy. Największe różnice między regionami projektu
UNDERSTAND dotyczą płatności on-line. Na przykład w żadnej z gmin Wielkopolski nie
można zrealizować takiej usługi drogą elektroniczną; dla porównania w Yorkshire usługa jest
dostępna w 93,0% gmin, w Walii w 83,0%. Także całkowite załatwianie spraw drogą elektroniczną jest niemożliwe w żadnej z gmin wielkopolskich, w Yorshire w 7,0% gmin można
sprawy załatwić całkowicie drogą elektroniczną, a w Emilii- Romanii w 4,8% gmin. W przypadku aktualizacji danych osobowych różnica między Wielkopolską a Walią wynosi aż
31,5%, a w przypadku Yorkshire 34,5% punktów procentowych, przy czym w Wielkopolsce,
jak dotąd, nie można takiej usługi zrealizować w żadnej z gmin.
Województwo wielkopolskie nie najlepiej prezentuje się na tle innych regionów pod
względem wykorzystania przez obywateli poszczególnych kanałów dostępu do kontaktów z
administracją publiczną. W przypadku liczby odsłon stron WWW odsetek ten wynosi 23,2%,
w porównaniu z Walią 83,0%, czy z Yorkshire 93,0%, i sytuuje to Wielkopolską na dalekim
miejscu w tym zakresie. Podobna sytuacja kształtuje się w przypadku liczby otrzymywanych
wiadomości elektronicznych. W Wielkopolsce stanowi ona 15,2%, natomiast w Apulii wynosi 66,7% a w Walii 83,0%.
Infrastruktura informatyczna związana z technologią informacyjno – komunikacyjną jest
słabym punktem naszego regionu, gdyż liczba komputerów przypadających na jednego pra-
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cownika administracji publicznej wynosi 0,65. W Walencji, czy Emilii Romani, liczba komputerów przewyższa nawet liczbę pracowników. Sieci typu Intranet są również w regionie
słabo rozwinięte, gdyż funkcjonują one tylko w około 30,0% gmin. Zupełnie przeciwstawny
obraz kształtuje się w Walii, gdzie odsetek gmin posiadających Intranet wynosi 100,0%, a w
Yorkshire 93,0%.
Przed Wielkopolską stoi duże zadanie polegające na polepszeniu współpracy jednostek
administracji publicznej w zakresie wspólnego oferowania usług. Na przykład, w Yorkshire
aż 93,0% gmin wspólnie organizuje usługi informacyjne, w Wielkopolsce zaledwie 15,0%.
Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie organizacji wspólnych sieci prywatnych lub ekstranetu. W Wielkopolsce zaledwie 7,25% gmin realizuje tego typu działania, w Walii natomiast
58,0%, a w Yorkshire 64,0%.
W zakresie bezpieczeństwa ICT jednostki administracji publicznej w Wielkopolsce mają duże zaległości. Obecnie najbardziej popularną formą zabezpieczenia systemów komputerowych są oprogramowania antywirusowe. Jedynie 48,0% jednostek stosuje pozasieciową archiwizację danych (pozostałym jednostkom grozi utrata ważnych danych w przypadku powstania awarii systemu). Bardzo niski - 30,0% - odsetek jednostek fizycznie zabezpiecza dostęp do kluczowego sprzętu IT.
Publiczne punkty dostępu do Internetu (ang. Public Internet Aceess Point – PIAP) są
mało popularne w Wielkopolsce. Na jedną gminę przypadają 2 PIAP, w Hesji - 4, w Yorkshire - 17,6, a w Walii - 36.
Dominującą rolę w dostępie do szerokopasmowego Internetu odgrywają łącza światłowodowe. Sieć szkieletowa poszczególnych operatorów liczyła w 2004 roku nieco ponad
4 000 km (2 936 km T.P.S.A., 909 km Telekomunikacja Kolejowa S.A., 600 km sieć naukowa PIONIER i 176 km sieć metropolitalna m. Poznania - operator Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). Siecią światłowodową, łączącą cyfrowe centrale telefoniczne,
objętych jest 97% gmin (99% ludności i przedsiębiorstw). Drugą najpopularniejszą technologią jest technologia bezprzewodowa oparta na łączach radiowych (28% w przypadku klientów
indywidualnych i 38% w przypadku klientów biznesowych).
Dużym stopniem zaawansowania technologicznego charakteryzuje się regionalna sieć
badawczo-rozwojowa. Wymaga ona jednak dalszej rozbudowy. Poznań jest strategicznym
węzłem sieci Pan-Europejskich: publicznej GÉANT i dwóch komercyjnych EQUANT i
TELIA. Do sieci badawczo-rozwojowej podłączone są 54 instytucje naukowe, akademickie i
edukacyjne.
W Poznaniu funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja realizująca zaawansowane technologicznie projekty informatyczne - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe operator krajowej sieci naukowo-badawczej PIONIER. Na bazie tej sieci można budować regionalną sieć dostępową, obsługującą jednostki ze sfery edukacji, administracji i użyteczności
publicznej.
Użycie technologii szerokopasmowej Internetu w ramach telewizji kablowej w Wielkopolsce jest niewielkie, zaledwie 6,0% mieszkańców objętych jest zasięgiem tej technologii. W
porównaniu z Walencją, gdzie dostępność jest w granicach 64,0%, czy z Yorkshire 42,0%
stanowi to bardzo małą wartość. Technologia UMTS oparta na sieci telefonii komórkowej i
jest dostępna we wszystkich regionach projektu UNDERSTAND z wyjątkiem Wielkopolski.
W Wielkopolsce odsetek osób mających dostęp do Internetu w domu wynosi około
50,0%. Podobna sytuacja przedstawia się w pozostałych regionach projektu UNDERSTAND.
Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku gospodarstw domowych posiadających dostęp
szerokopasmowy do Internetu. W Wielkopolsce około 48,0% użytkowników Internetu posia50
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da łącze szerokopasmowe, w Emilii - Romanii ponad 60,0%, natomiast na Balearach około
75,0%.
Wnioski:




Wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy w Wielkopolsce jest wyższe od średniej krajowej, lecz znacznie poniżej standardów Unii Europejskiej;
Prawie 100% gmin posiada stronę internetową, lecz bardzo niski jest udział
usług elektronicznych;
Brak dostatecznie rozwiniętej sieci szerokopasmowej współdziałająca ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i krajowymi.

Rekomendacje:



Rozbudowa sieci szerokopasmowej współdziałająca ze szkieletowymi sieciami
regionalnymi i krajowymi;
Wzbogacenie oferty usług elektronicznych (w szczególności administracji,
zdrowia).

2.9. Infrastruktura służąca rozwojowi gospodarczemu i
społecznemu
2.9.1.Infrastruktura techniczna
a)

Infrastruktura komunikacyjna

W 2005 roku w województwie było 39 682 km dróg, w tym 24 827 km dróg o nawierzchni twardej (61,7%), co stanowiło ponad 9,8% ogólnej ich długości w Polsce. Drogi
krajowe o długości 1 656 km stanowią 4,2% ogólnej długości dróg regionu. Wszystkie drogi
wojewódzkie o łącznej długości 2 705 km (tj. 6,8% długości wszystkich dróg w województwie) posiadały nawierzchnię twardą. Wśród 12 532 km dróg powiatowych (31,6% ogólnej
długości dróg w Wielkopolsce) 9,5% (1 193 km) posiada jeszcze nawierzchnię gruntową.
Najwięcej jest dróg gminnych - 57,4% ogólnej długości dróg. Wśród 22 789 km dróg gminnych aż 41% ich długości posiada nawierzchnię gruntową.
Gęstość dróg w regionie wynosiła w 2005 roku 84,2 km/100 km2 (w kraju 81,2 km/100
km2), stanowiło to jednak tylko ok. 70% średniej dla UE-25. Gęstość sieci dróg publicznych
w Wielkopolsce wykazuje znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne (drogi powiatowe i
gminne wg GUS od 2,9 w Poznaniu do 0,4 km/km2 w podregionie pilskim). Według danych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z września 2006r. budowana w Wielkopolsce autostrada A2 osiągnęła długość 195,05 km, co stanowi 34,2% ogólnej długości autostrad
w kraju. Gęstość autostrad w województwie wynosi 0,65 km/100 km2, co sytuuje Wielkopolskę w grupie europejskich regionów o najniższej gęstości autostrad (wg: Regions: Statistical
Yearbook 2006, mapa 10.1).
Stan techniczny dróg systematycznie się pogarsza, co w związku ze wzrastającą liczbą
przewozów powoduje obniżanie płynności ruchu i przepustowości. Szacuje się (wg Eurostatu), że do 2020r. w krajach UE-25 ilość towarów przewożona samochodami wzrośnie o ok.
70% w stosunku do 2000r., natomiast w Polsce wzrośnie dwukrotnie, co wymaga zdecydo51
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wanego zwiększenia ilości środków na remonty i budowę dróg. Wiąże się z tym również problem bezpieczeństwa na drogach. W 2005 roku na drogach województwa wielkopolskiego
wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych osiągnął wielkość 1,49 ofiar śmiertelnych
na 10 tys. ludności. W stosunku do liczby zarejestrowanych pojazdów było to 2,9 osób na 10
tys. tych pojazdów.
Przez Wielkopolskę przebiegają fragmenty następujących korytarzy Transeuropejskiej Sieci
Transportowej TEN-T:
 Korytarz II Świecko - Poznań - Konin - Łowicz - Warszawa - Siedlce - Terespol 682km,
 Odnoga korytarza VI Dolna Grupa (Grudziądz) - Bydgoszcz –Poznań.
Odcinki autostrad i dróg ekspresowych oraz sieć drogowa TEN-T w Polsce

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
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POZNAŃ

Sieć TEN-T

Źródło: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Źródło: GUS
Długość sieci kolejowej w Wielkopolsce wynosiła w 2005 roku 2 066 km (2 158 km w
2002 r.), tj. ponad 10,6% ogólnej długości linii kolejowych w Polsce. Gęstość sieci kolejowej
w regionie wynosiła 7,2 km/100 km2, w Polsce – 6,5 km/100 km2, zaś średnio w Unii Europejskiej ok. 5 km/100 km2. Około 58,7% linii kolejowych normalnotorowych w regionie to
linie zelektryfikowane.
Przewozy pasażerów i ładunków koleją w regionie w ostatnich latach maleją, czego
skutkiem jest między innymi likwidacja wielu pasażerskich połączeń lokalnych. Wynika to
także z obniżania się parametrów technicznych, wynikającego z niedoinwestowania większości linii kolejowych. Średnia prędkość eksploatacyjna na większości linii w regionie nie przekracza 50 km/godz.
Przewozy pasażerskie w województwie wielkopolskim wykonywane są na liniach o
łącznej długości ok. 1 630 km. Linie pasażerskie czynne obecnie stanowią około 60%
wszystkich linii kolejowych regionu.
Średnio w ciągu roku z kolejowych przewozów regionalnych korzysta (według danych
spółki PKP Przewozy Regionalne) około 28 mln pasażerów. Największy ruch pasażerski występuje na odcinkach Leszno-Poznań i Konin-Poznań. Mając na uwadze rozwój pasażerskich
przewozów regionalnych oraz obniżenie ich kosztów, już w 2002r. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego zakupił jako pierwszy w kraju autobusy szynowe, których 8 wprowadzono
do eksploatacji w latach 2002-2005 na 4 liniach, łączących Poznań z gminami sąsiednimi.
Prócz tego w Wielkopolsce działają wyodrębnione ze struktur PKP koleje wąskotorowe, prowadzące przewozy pasażerskie w trybie całorocznym (np. Śmigielska Kolej Dojazdowa) lub
sezonowym (np. Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa i Średzka Kolej Wąskotorowa).
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Załadunek i wyładunek towarów
w Porcie Lotniczym POZNAŃ-ŁAWICA
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Źródło: GUS
W Wielkopolsce zlokalizowany jest duży regionalny port lotniczy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym - Poznań-Ławica, który w styczniu 2006r. miał regularne i okresowe połączenia ze Stokholmem, Oslo, Malmo, Kopenhagą, Dortmundem, Monachium, Frankfurtem nad Menem, Londynem, Bristolem, Doncaster, Liverpoolem, Dublinem, Glasgow,
Warszawą oraz takie połączenia czarterowe (na lato 2007r.), jak: Varna, Bourgas, Thessaloniki, Palma de Mallorca, Teneryfa, Tunis, Djerba, Monastir, Bodrum, Dalaman, Antalya, Rhodes, Heraklion, Sharm El Sheikh, Hurghada.
W 2004r. obsłużono na Ławicy 380,7 tys. pasażerów, a w 2006 – 670,7 tys. Przewiduje
się, że w 2015 roku liczba pasażerów może wynosić ok. 3 - 4 mln (ponad 10-krotny wzrost).
Wnioski:




Zły stan techniczny i przeciążenie dróg;
Dekapitalizacja regionalnej infrastruktury kolejowych przewozów regionalnych;
Znaczne zróżnicowanie w dostępności komunikacyjnej poszczególnych obszarów województwa.

Rekomendacje:





Wzmocnienie dróg oraz budowa obwodnic miast;
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Skrócenie czasu przejazdu z peryferyjnych części województwa do stolicy regionu oraz do korytarzy transportowych sieci TEN-T;
Wzmocnienie lotniska regionalnego.
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b)

Infrastruktura elektroenergetyczna

W regionie występują znaczne przestrzenne dysproporcje w wyposażeniu w infrastrukturę energetyczną. W wielu miejscach notuje się znaczny niedobór energii elektrycznej,
głównie na obszarach wiejskich, gdzie występuje deficyt w zakresie napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV oraz niskich napięć wraz ze słupowymi
stacjami transformatorowymi. Ponadto niektóre stacje 110 KV/SN są zasilane promieniowo,
bez jakiejkolwiek możliwości rezerwowania zasilania. Sytuacja taka występuje m.in. w subregionie poznańskim, w którym w znacznej części gmin zły stan techniczny linii przesyłowych i dystrybucyjnych, ich przeciążenie oraz częste awarie hamują rozwój działalności gospodarczej i zniechęcają inwestorów do angażowania kapitału. Są to równocześnie główne tereny aktywizacji gospodarczej w Wielkopolsce.
Przekrój
terytorialny

Zmienna

Produkcja energii elektrycznej Polska
ogółem w GWxh
Wielkopolska
Polska
w tym z OZE w %
Wielkopolska

2000

2001

2002

2003

2004

2005

145 183,5
13 734,5
0,025
0,011

145 614,2
14 623,7
0,038
0,010

144 125,0
14 140,0
0,076
0,028

151 629,6
14 726,0
0,119
0,014

154 159,6
13 929,4
0,146
0,074

156 935,5
13 544,7
0,153
0,094

Źródło: GUS
W Wielkopolsce nie są jeszcze w pełni doceniane odnawialne źródła energii (OZE), np.
elektrownie wiatrowe oraz energetyka geotermalna, natomiast w celach strategicznych UE
zakłada się osiągnięcie do roku 2010 poziomu 12% pokrycia zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja energii w regionie (niecałe 90%) oparta jest na paliwach stałych (najbardziej szkodliwych dla środowiska), podczas gdy w UE-25 tylko około 20% energii produkowane jest na bazie paliw stałych.

%

Udział produkcji z OZE w całkowitej
produkcji energii elektrycznej

0,2
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0,1
0,05
0
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Polska

2003
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Wielkopolska

Źródło: GUS
Wnioski:



Niewystarczający rozwój elektroenergetycznej sieci przesyłowej, zwłaszcza na
obszarach wiejskich oraz na terenach inwestycyjnych;
Niekorzystna struktura źródeł energii, niski udział odnawialnych źródeł energii.
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Rekomendacje:




c)

Promocja energii ze źródeł odnawialnych;
Reelektryfikacja obszarów wiejskich;
Zwiększenie efektywności wykorzystania energii.

Infrastruktura gazownicza

Na terenie Wielkopolski złoża gazu ziemnego zaazotowanego znajdują się w rejonie
Grodziska, Stęszewa i Nowego Tomyśla, Zaniemyśla, Góry i Rawicza, Jarocina oraz Międzychodu. Na bazie tych złóż funkcjonuje układ przesyłowy gazu ziemnego z centralnym węzłem
w Krobi. Natomiast dostawy gazu wysokometanowego realizowane są z systemu krajowego gazociągami z rejonu Odolanowa. W 2005r. 76 miast Wielkopolski (około 70%) miało dostęp
do sieci gazowej, natomiast bardzo ograniczona jest jeszcze dostępność gazu sieciowego na
obszarach wiejskich.
Wnioski:



Generalnie dobre warunki zaopatrzenia w gaz;
Ograniczony dostęp do gazu na obszarach wiejskich.

Rekomendacje:


d)

Wzrost dostaw gazu dla obszarów wiejskich, szczególnie tam, gdzie rynek nie
jest w stanie tych dostaw zagwarantować.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Pod względem gęstości sieci telefonicznej (292,4 abonentów/1000 mieszkańców w
2005 roku) województwo sytuuje się nieco poniżej średniej krajowej, wynoszącej w 2005r.
308,5 abonentów/1000 mieszkańców. W 2005 roku wszyscy operatorzy w Wielkopolsce mieli 985 592 łączy głównych. Stanowiło to ok. 8,4% wszystkich łączy głównych w Polsce.
70,1% abonentów w regionie stanowili abonenci prywatni. Abonenci w miastach stanowili
ok. 83% wszystkich abonentów. Na obszarach wiejskich było tylko 150,6 tys. abonentów, tj.
15% ogólnej ich liczby w Wielkopolsce. Pod tym względem sytuacja jest gorsza niż w kraju,
gdzie średnio ok. 18,9% abonentów zlokalizowanych jest na obszarach wiejskich.
Sieć połączeń telekomunikacyjnych ulega stałej modernizacji, lecz jej tempo nie odpowiada współczesnym wymogom i zapotrzebowaniu, szczególnie na obszarach wiejskich.
Przeprowadzone w województwie wielkopolskim w 2005 roku badania ankietowe na
próbie prawie 10 tys. osób wykazały, że ok. 92% osób posiadało telefon komórkowy.
Wnioski:


Niewystarczający rozwój sieci telekomunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach
wiejskich.

Rekomendacje:


Rozbudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, szczególnie tam, gdzie mechanizmy rynkowe tego nie zapewniają.
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e)

Miejski transport zbiorowy

Generalnie, zarówno w kraju, jak i w Wielkopolsce sytuacja w miejskim transporcie
zbiorowym w ciągu ostatnich kilku lat nie wykazuje większych zmian (z niewielką tendencją
malejącą), zarówno w odniesieniu do liczby pasażerów, jak i taboru.
Zmniejsza się długość czynnych linii autobusowych w regionie (3 043 km w 2000r.,
1 349 km w 2005r.). W ostatnich latach notuje się ponadto zmniejszenie liczby korzystających z komunikacji miejskiej (w Poznaniu od 243 mln w 1999r. do 224,5 mln pasażerów w
2005r.). Miejski transport zbiorowy, prowadzony przez duże zakłady komunikacyjne, uzupełniany jest jednak przez małe, prywatne lub samorządowe, firmy transportowe, posiadające od
1 do 4 pojazdów i zatrudniające do 9 osób, dynamicznie rozwijające się w ostatnim okresie.
Oprócz tego miejski transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej uzupełniany jest przez
transport kolejowy (autobusy szynowe, poruszające się po torach kolejowych na 4 trasach, łączących Poznań z sąsiednimi gminami). Obecnie przygotowywany jest w tym zakresie przez
władze Poznania „projekt Tramper”, biorący pod uwagę połączenie systemu kolejowego i
tramwajowego w jeden system.
Szacuje się, że w aglomeracji poznańskiej miejskie linie autobusowe obsługują około
45% przewozów pasażerskich.
Ponadto, obecnie eksploatowany tabor w dużej części nie spełnia wymogów ochrony
środowiska.
Zmienna*

Przekrój
terytorialny

Miasta obsługiwane przez zakłady komunikacji miejskiej

Polska

Ludność** w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej w tys.
Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji
miejskiej w %
Czynne trasy autobusowe w km
Czynne trasy tramwajowe w km
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Tabor tramwajowy
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3 768
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3 642

3 631

321
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Źródło: GUS
Wnioski:
Zmniejszanie się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego;
Dekapitalizacja infrastruktury.

Rekomendacje:




262

24 120

Wielkopolska
321
324
317
320
* dane dotyczą przedsiębiorstw i zakładów komunikacji miejskiej o liczbie pracowników większej niż 9
** dane szacunkowe wg GUS




2005

Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej;
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego;
Promocja „czystego” transportu.
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2.9.2.Infrastruktura ochrony środowiska
a)

Gospodarka wodno-ściekowa

Wielkość zużycia wody w Wielkopolsce to 17,3% całkowitego poboru wód w Polsce.
Łączny pobór wód w regionie w 2005r. osiągnął 1 849,7 hm3 (1 894,8 hm3 w 2004r.), co daje
średnie zużycie wody ok. 54,8 l/mieszk., gdy średnia krajowa wynosiła 28,6 l, a w niektórych
regionach Hiszpanii i Grecji, na przykład, przekraczała 270 l. Około 83,9% wody pobrano na
potrzeby przemysłu, 10,8% - na potrzeby gospodarki komunalnej, a 5,3% - dla pozostałych
gałęzi gospodarki, głównie rolnictwa i leśnictwa.
Prawie 90% ogólnego zapotrzebowania na wodę pokrywają w regionie wody powierzchniowe, których zasoby są ograniczone z powodu deficytu opadowego. Z uwagi na cechy klimatyczne Wielkopolski zasoby wód powierzchniowych i wód gruntowych są bardzo
zmienne w ciągu roku. Powoduje to okresowe braki w zaopatrzeniu w wodę. Zasoby wód
podziemnych przeznaczane są przede wszystkim na zaopatrzenie ludności w wodę do picia
(niecałe 90% poboru całej wody podziemnej w 2005 roku stanowiły wody pitne).
Dostępność do wody pitnej, wyrażona wskaźnikiem długości wodociągowej sieci rozdzielczej na 100 km2, jest w Wielkopolsce (91,0 km) lepsza niż średnio w kraju (76,5 km).
Gęstość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej średnio w województwie wynosi 22,9 km/100 km2
(Polska – 23,6 km/100 km2). We wszystkich podregionach (z wyjątkiem Poznania - 272,4
km) wskaźnik ten jest niższy od średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. W roku 2005 w
Wielkopolsce korzystało z wodociągów 3 092 200 osób, co stanowiło ok. 91,8% mieszkańców (w tym na wsi odpowiednio 1 241 400 osób i 85,3%).
Procent ludności Wielkopolski obsługiwany przez
oczyszczalnie według podregionów
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W 2005 roku z terenu województwa wielkopolskiego odprowadzono do wód powierzchniowych lub do ziemi 1 695,1 hm3 ścieków (1 877,6 hm3 w 2004r.) – w tym 1
748,3 hm3 przemysłowych (razem z wodami chłodniczymi) i 129,3 hm3 komunalnych, przy
czym oczyszczano 98,9% odprowadzanych ścieków wymagających oczyszczenia. Średnio na
1 km2 powierzchni regionu oczyszczano 0,006 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych.
Największa ilość ścieków była oczyszczana z podwyższonym usuwaniem biogenów – 92,5%.
W 2005 roku w Wielkopolsce na potrzeby 109 miast pracowało ogółem 420 oczyszczalni
ścieków (116 przemysłowych i 304 komunalnych) o łącznej przepustowości 1 448,6
hm3/dobę. W roku 2005 w Wielkopolsce korzystało z oczyszczalni średnio 59,7% ludności
regionu (podobnie w kraju, przy średniej UE-15 równej 50%, a w krajach nordyckich 8090%), w tym na wsi 23,2%. Z kanalizacji w regionie korzystało w 2005 roku 1 955 500
mieszkańców, co stanowiło ok. 58,1% ludności (w tym na wsi odpowiednio 327 000 osób i
22,5%).
Zwiększyła się w ostatnich latach ilość ścieków zrzucanych na terenach wiejskich, przy
czym wzrostowi konsumpcji wody z wodociągów grupowych nie towarzyszy równoległa budowa równoważnych im systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.
Wnioski:




Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę sanitarną, zwłaszcza na wsi;
Niski stopień oczyszczania ścieków;
Braki w zaopatrzeniu w wodę pitną.

Rekomendacje:




b)

Zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków,
szczególnie na obszarach wiejskich;
Poprawa jakości i wzrost zaopatrzenia w wodę pitną;
Wykorzystanie odpadów jako źródła energii.

Gospodarka odpadami

W Wielkopolsce w 2005 roku wytworzono łącznie ok. 5 196,3 tys. Mg odpadów (5
306,8 tys. Mg w 2004r.), z czego 4 304,1 tys. Mg to odpady pochodzące z działalności gospodarczej (3,5% ilości krajowej). Najwięcej odpadów przemysłowych powstało w powiatach
grodzkich: konińskim i poznańskim oraz w powiatach ziemskich: tureckim i gostyńskim.
Spośród wytworzonych odpadów przemysłowych w 2005r. odzyskowi poddano 3 664,2 tys.
Mg, co stanowiło ok. 70,5% odpadów wytworzonych, a unieszkodliwiono przez składowanie
1 273,8 tys. Mg (w tym na terenach zakładowych tymczasowo składowano 134,7 tys. Mg). W
2005r. działało w regionie 104 składowiska odpadów. Ilość odpadów zgromadzonych na wysypiskach na jednego mieszkańca wynosiła ok. 420 kg, w tym 247 kg odpadów komunalnych,
przy średniej UE-15 ok. 300 kg.
W 2005r. w regionie w wyniku działalności gospodarczej wytworzono 30,1 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowiło prawie 0,6% ogólnej ilości odpadów. Około 8,8 tys.
Mg tych odpadów poddano odzyskowi, 6,9 tys. Mg unieszkodliwiono przez składowanie,
13,8 tys. Mg unieszkodliwiono poza składowaniem, a 0,3 tys. Mg magazynowano na terenie
zakładów. Duże zagrożenie dla środowiska stanowią mogilniki. W 2002r. było w województwie 26 mogilników. W latach 2002-2004 wydobyto i przekazano do spalarni w Niemczech
ok. 1 826 Mg odpadów z 13 mogilników. W wyniku prac likwidacyjnych zalesiono i obsiano
trawą obszar o powierzchni 3 ha. W latach 2005-2006 kontynuowana była likwidacja pozo-
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stałych 13 mogilników. W roku 2005 uruchomiono w Poznaniu akcję selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi na terenie województwa nie jest
zadowalająca. Preferowane jest gromadzenie odpadów na składowiskach, konieczne jest
wdrażanie nowych sposobów - recykling, termiczna utylizacja, czy kompostowanie.
Wnioski:




Nieuporządkowana gospodarka odpadami;
Brak zadowalającego systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych;
Zbyt niski stopień przetwarzania i segregacji odpadów.

Rekomendacje:



c)

Zwiększenie udziału odpadów podlegających segregacji;
Wykorzystanie odpadów jako źródła energii.

Ochrona powietrza

W 2004r. emisja zanieczyszczeń gazowych, (z CO2) i pyłów z terenu województwa wynosiła 17 300,3 tys. Mg (18 156,4 tys. Mg w 2003r.), w tym 13 5480 Mg dwutlenku siarki
oraz 28 275 Mg tlenków azotu. W roku 2005 emisja zanieczyszczeń atmosfery spadła (zanieczyszczenia pyłowe 0,3 Mg/km2, co stanowiło 88,2% emisji roku poprzedniego; dwutlenek
siarki odpowiednio 4,6 Mg/km2 i 98,7%; tlenki azotu odpowiednio 0,9 Mg/km2 i 94,7%. Całkowita emisja roczna dwutlenku węgla wyniosła w Wielkopolsce 16 795 647 Mg. Zanieczyszczenia emitowały głównie sektory: energetyczny, przemysłowy, górnictwo i kopalnictwo. Główne źródła emisji zanieczyszczeń zlokalizowane są w dużych miastach (58% emisji
pyłów i 72% emisji gazów). Innego rodzaju zanieczyszczeniem jest tzw. emisja niska, pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych oraz kopalni
odkrywkowych, składowisk odpadów i prac przeładunkowych. W Wielkopolsce występują
również emisje komunikacyjne, przy czym na terenie dużych miast udział tych emisji
w całkowitej emisji tlenku węgla wynosi około 80%, a tlenków azotu około 50%.
Wzrasta, choć powoli, wykorzystywanie energii odnawialnej (lokalne elektrownie wodne, pompy cieplne, kolektory słoneczne, energia wiatru i biomasy). W roku 2005 udział produkcji energii z odnawialnych źródeł wyniósł 0,094% produkcji energii ogółem w regionie.
Moc zainstalowana urządzeń produkujących energię elektryczną na bazie odnawialnych źródeł energii osiągnęła w 2005 roku ok. 12 700 MW. Innym ważnym problemem w Wielkopolsce jest także „import zanieczyszczeń” – napływ zanieczyszczeń powietrza z obszarów sąsiednich, szczególnie z kierunków zachodnich.
Wnioski:



Zmniejszający się poziom zanieczyszczeń atmosfery;
Rosnący udział komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza.

Rekomendacje:





Modernizacja systemów ciepłowniczych;
Proekologiczna modernizacja systemów transportowych;
Wzrost rozmiarów produkcji energii odnawialnej;
Wykorzystanie składowisk odpadów jako źródła energii.
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2.9.3.Infrastruktura społeczna
W 2005 roku funkcjonowało w województwie 69 szpitali ogólnych, dysponujących 15
698 łóżkami. Na 10 tys. ludności przypadało w województwie 46,5 łóżek, a więc nieco mniej
niż średnio w kraju (47 łóżek) oraz w UE-25 (ok. 55 łóżek), natomiast zdecydowanie mniej
niż w Czechach (110 łóżek - maksymalnie w UE).
W Wielkopolsce liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców w 2005 roku wyniosła 16,8 (w
2003r. 20,2) i była niższa od średniej krajowej (19,9). W przypadku lekarzy stomatologów
wskaźnik dla kraju wyniósł 3,1, a dla Wielkopolski 1,7, przy średniej UE-25 wynoszącej 6,0
stomatologów na 10 tys. mieszkańców (w 2003r. wg: Regions: Statistical Yearbook 2006,
mapa 9.4), w przypadku pielęgniarek odpowiednio 46,9 i 41,3.
Szczególne znaczenie dla stanu zdrowia mieszkańców Wielkopolski maja choroby cywilizacyjne, a w tym choroby nowotworowe.
W roku 2004 (najnowsze obecnie dane) zdiagnozowano w Wielkopolsce 5 656 nowych
przypadków nowotworów złośliwych u kobiet (w 1999 roku – 5 157 przypadków), u mężczyzn w 2004 roku zdiagnozowano 5 728 nowych przypadków nowotworów (w 1999 roku –
5066 przypadków. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Wielkopolsce w 2004 roku jest
dla obu płci wyższa od zachorowalności dla całego kraju, dla kobiet zachorowalność jest
wyższa o 16%, dla mężczyzn o 11%.
Największy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Wielkopolsce stanowią nowotwory piersi (21,2%), nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy (10,4%),
nowotwory płuca (6,7%) oraz trzonu macicy (6,5%), a u mężczyzn nowotwory złośliwe płuca
(21,8%), jelita grubego i odbytnicy (11,9%), gruczołu krokowego (10,8%) oraz pęcherza moczowego (6,3%).
W 2005r. wskaźnik zachorowań (na 100 tys. ludności) wyniósł w regionie: w przypadku
gruźlicy 14,0 (w Polsce 24,3), zapalenia opon mózgowych 2,3 (w Polsce 2,8), wirusowego
zapalenia wątroby (typu B) 4,1 (w Polsce 4,5).
Prognozowane zmiany struktury demograficznej oraz zagrożenia cywilizacyjne, a w tym
środowiskowe, wymagają dostosowania do nich opieki medycznej. W przypadku chorób cywilizacyjnych wymaga ona szczególnie wysokiego poziomu.
Personel medyczny w Wielkopolsce
na 10 000 ludności
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Liczba porad udzielonych przez lekarzy i dentystów w 2005r. wyniosła w Wielkopolsce
21 501,9 tys., o 100 tys. więcej niż w roku 2003 (w Polsce 261 252 tys., o 10 mln więcej niż
w 2003r.).
W 2004r. w województwie funkcjonowało 106 placówek pomocy społecznej - stacjonarnej, dysponujących 7 618 miejscami, (co zapewniało miejsca dla 1,9% ludności regionu w
wieku 65 i więcej lat), jednak około 800 osób oczekiwało nadal na umieszczenie w takich
placówkach.
W regionie w 2005r. działały 33 żłobki, dysponujące 1738 miejscami. Liczba żłobków i
dzieci z nich korzystających zmniejsza się z roku na rok i jest to tendencja ogólnokrajowa.
W województwie wielkopolskim zapotrzebowanie na świadczenia opieki społecznej jest
bardzo duże i rośnie, co spowodowane jest m.in. wzrostem populacji ludzi starych i niedołężnych (13,7% mieszkańców regionu jest w wieku poprodukcyjnym), przewlekle chorych i
osób niepełnosprawnych (ok.15,2% ogółu mieszkańców regionu to osoby niepełnosprawne i
chorzy psychicznie). Zasadniczą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest
ubóstwo – około 85 tys. (10%) rodzin w regionie korzysta z pomocy społecznej z tego powodu.
W 31 powiatach zlokalizowanych jest niespełna 2/3 szpitali i 51% łóżek szpitalnych.
Pozostałe są w ośrodkach subregionalnych, w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu. Oznacza
to, że w tych miastach liczba łóżek na 10 000 tys. mieszkańców jest 2,7-krotnie większa od
średniej dla powiatów.
Aby infrastruktura ochrony zdrowia mogła realizować swe zadania, winna być przede
wszystkim dostępna pod względem przestrzennym, zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej. Dysproporcje w dostępności przestrzennej placówek, które mogą udzielić podstawowej porady i pierwszej pomocy, są w Wielkopolsce znaczne.
Ważnym problemem społecznym jest niepełnosprawność. Według Narodowego Spisu
Ludności i Mieszkań w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie w 2002r. wynosiła
445,9 tys., co stanowiło 84,9% populacji niepełnosprawnych (w kraju 5 456,7 tys., tj. 81,6%).
Najliczniejszą grupą były osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
– 35,3% zbiorowości; w miastach 33,7%, na wsi 37,5% (w kraju, odpowiednio: 28,8%,
28,6% i 29,2%) oraz osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –
27,9%; w miastach 31,2%, na wsi 23,5% (w kraju odpowiednio: 26,1%, 28,4% i 23,0%).
W 2002 r. wśród niepełnosprawnych tylko biologicznie było 11,1 tys. osób (tj. 2,1%, w
kraju 2,3%) z całkowicie ograniczona zdolnością do wykonywania podstawowych czynności,
a poważne ograniczenie sprawności zadeklarowało 68,1 tys. osób, (tj. 13,0%, w Polsce
16,2%).
W zbiorowości osób niepełnosprawnych, zarówno w województwie wielkopolskim, jak
i w kraju, przeważają kobiety, stanowi 52,9% populacji.
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG STOPNIA NIEPELNOSPRAWNOŚCI W 2002 R.

Razem

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wieś

Miasta

w tys.

%

w tys.

%

w tys.

%

Ogółem

525,1

100,0

303,5

100,0

221,6

100,0

Mężczyźni

247,1

47,1

138,4

45,6

108,7

49,1

Kobiety

278,0

52,9

165,1

54,4

112,9

50,9

Prawnie

445,9

84,9

262,6

86,5

183,3

82,7

W wieku 16 lat i więcej

416,3

79,3

248,4

81,8

167,9

75,8

84,1

16,0

51,4

16,9

32,7

14,8

umiarkowanym

146,7

27,9

94,6

31,2

52,1

23,5

lekkim

185,5

35,3

102,4

33,7

83,1

37,5

W wieku nieustalonym

15,8

3,0

6,7

2,2

9,1

4,1

W wieku 0-15 lat, z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego

13,8

2,6

7,5

2,5

6,3

2,8

Tylko biologicznie

79,2

15,1

40,9

13,5

38,3

17,3

całkowite

11,1

2,1

5,9

1,9

5,2

2,3

poważne

68,1

13,0

35,0

11,5

33,1

15,0

o stopniu niepełnosprawności:
znacznym

Odczuwające ograniczenie niepełnosprawności:

Wnioski:



Dysproporcje w dostępności przestrzennej placówek służby zdrowia na poziomie podstawowym;
Rosnący poziom zachorowań na choroby społeczne.

Rekomendacje:




Konieczność przystosowania infrastruktury służby zdrowia i opieki społecznej
do potrzeb wynikających z nasilania się „starzenia” społeczeństwa województwa
oraz zmian cywilizacyjnych;
Restrukturyzacja przestrzenna służby zdrowia;
Wzrost jakości usług medycznych.

2.9.4.Zasoby mieszkaniowe
Sytuacja mieszkaniowa w Wielkopolsce nie różni się generalnie do średniej krajowej.
Liczba mieszkań w regionie w 2005r. wynosiła 1 042,1 tys. (4 105,2 tys. izb mieszkalnych),
co stanowiło 8,16% zasobów krajowych. W roku 2005 oddano do użytku 11 913 mieszkań
(10,4% liczby oddanych do użytku mieszkań w kraju). Pod względem przeciętnej liczby osób
na mieszkanie wynoszącej w 2005 roku 3,23 (3,28 w 2003r.) Wielkopolska sytuuje się na pozycji nieco gorszej od średniej krajowej (2,98 osób/mieszkanie). Nasycenie mieszkaniami, tj.
liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, jest w Wielkopolsce niższe od średniej krajowej (w
2005r. 309,2 mieszkań/1000 mieszkańców, gdy średnia krajowa wynosiła 335,0 miesz-
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kań/1000 mieszkańców). Pod względem wartości wskaźnika nasycenia mieszkaniami Polska
znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród państw Unii Europejskiej (wg Eurostatu w
2000r. od 315 na Słowacji do 471 w Danii).
Korzystniej na tle kraju przedstawia się sytuacja regionu pod względem wyposażenia
mieszkań. W roku 2005 mieszkania zwodociągowane stanowiły w miastach Wielkopolski
99,3% ogólnej liczby mieszkań, a w Polsce 95%. W centralne ogrzewanie wyposażonych było w Wielkopolsce 82,9% mieszkań, a w Polsce 84,1%; w łazienkę – w Wielkopolsce 92,9%,
w Polsce 92,0%; w gaz sieciowy – w Wielkopolsce 70%, w Polsce 74%. Poziom wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne odbiega od standardów unijnych (np. wyposażenie w łazienkę już w latach 1995-2000 w krajach UE-15 wynosiło od 91% mieszkań w Finlandii do
100% w Holandii).
Problemem w regionie jest drastyczna dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych, szczególnie w miastach, gdzie obserwuje się zjawisko „luki remontowej”. Niepokojący jest stale
rosnący niedobór mieszkań, co w sposób bezpośredni wpływa na wzrost ich cen oraz obniża
mobilność siły roboczej, a w konsekwencji także efektywność restrukturyzacji gospodarki.
Sytuacja taka przyczynia się do utrwalania różnic poziomu bezrobocia oraz ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym.
Zmienna *
Liczba mieszkań ogółem

*
**

Przekrój
terytorialny
Polska
Wielkopolska

2000

2001

2002 **

2003

2004

2005

11 844 838

11 945 941

11 763 540

12 595 891

12 683 392

12 776 100

962 843

971 446

962 461

1 023 264

1 032 728

1 042 100
335,0

Liczba mieszkań
na 1000 mieszkańców

Polska

309,6

312,3

307,7

329,8

332,2

Wielkopolska

288,5

290,6

287,5

304,5

307,6

309,2

Liczba mieszkań oddanych
do użytku

Polska

87 789

105 967

97 595

162 686

108 117

114 066

Wielkopolska

7266

8 798

9 357

12 724

11 093

11 913

Mieszkania zwodociągowane
w%

Polska

92,6

93,3

95,0

95,0

95,0

Wielkopolska

95,7

95,8

97,5

97,6

99,3

Mieszkania wyposażone
w centralne ogrzewanie w %

Polska

72,1

72,9

77,0

77,2

84,1

Wielkopolska

70,3

70,9

77,7

77,9

82,9

Mieszkania wyposażone
w łazienkę w %

Polska

81,5

82,2

86,1

86,2

92,0

Wielkopolska

82,3

82,8

89,0

89,1

92,9

Mieszkania zgazyfikowane
(gaz sieciowy) w %

Polska

56,7

57,2

55,4

55,5

74,0

Wielkopolska

51,3

51,6

49,1

49,2

70,0

w latach 2000-2002 liczbę mieszkań obliczano wg mieszkań zamieszkanych, od 2003 roku bierze się pod uwagę wszystkie
mieszkania,
w roku 2002 liczbę mieszkań oblicza się wg mieszkań zamieszkałych, natomiast wyposażenie dla wszystkich mieszkań

Źródło: GUS
Wnioski:





Niższe od średniej krajowej nasycenie mieszkaniami (liczba mieszkań na 1000
mieszkańców);
Znaczna dekapitalizacja mieszkań;
Ograniczony dostęp do mieszkań osób o niskich dochodach;
Niedobór mieszkań ograniczający mobilność na rynku pracy.

Rekomendacje:



Promocja budownictwa społecznego;
Uwzględnienie mieszkalnictwa w programach rewitalizacyjnych.
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2.10.Zróżnicowania wewnątrzregionalne
Województwo wielkopolskie jest regionem o dużych wewnętrznych dysproporcjach poziomu rozwoju. Obraz tych zróżnicowań jest skomplikowany i wynika z nakładania się kilku
linii podziału. W szczegółach zróżnicowanie wewnętrzne w ujęciu sektorowym prezentują
pozostałe rozdziały diagnozy. Poniżej przedstawiono syntezę wskazującą na pewne prawidłowości mające znaczenie dla strategii programu.
Przede wszystkim widoczna jest wysoka koncentracja potencjału gospodarczego w podregionie poznańskim, co jest zjawiskiem normalnym, gdyż stolicą regionu jest duża aglomeracja. Druga linia podziału przebiega między obszarami wiejskimi a miastami.
Różnice wewnątrzregionalne wynikają także z przyczyn historycznych. Poszczególne
części Wielkopolski do początku XX wieku rozwijały się w różnych organizmach państwowych, co jest widoczne do dziś. Szczególnie, gdy porównamy zachodnią część regionu z północną i wschodnią. Widoczne to jest przede wszystkim w obrazie infrastruktury, zarówno
technicznej, jak i społecznej, ale także w strukturze gospodarczej.
Na obecne zróżnicowania wewnętrzne wpływ miały także charakter, tempo oraz sytuacja wyjściowa transformacji gospodarki po 1990 roku. Te części Wielkopolski, w których
gospodarka była wielofunkcyjna, najszybciej pokonały trudności i rozwijają się najdynamiczniej. Natomiast tempo tego rozwoju najniższe jest tam, gdzie zlikwidowano rolnictwo państwowe – północ regionu oraz, gdzie rozwinął się kompleks paliwowo-energetyczny –
wschód regionu.
Linia podziału przebiega także w zależności od położenia względem sieci TEN-T. Obszary położone w strefie jej oddziaływania, także potencjalnego, są w lepszej sytuacji. Dlatego ważne jest odpowiednie powiązanie infrastrukturalne terenów peryferyjnych by to oddziaływania było jak najszersze.
Na tle wymienionych wyżej czynników odpowiedź na pytanie, czy luki przedsiębiorczości wynikają z podziału na wieś i miasto, czy z podziału na bieguny wzrostu i tereny peryferyjne brzmi, iż obraz jest bardziej skomplikowany i wynika ze splotu czynników.
Ostateczny obraz zróżnicowań wewnętrznych jest wypadkową wszystkich wymienionych czynników i tworzy zróżnicowaną przestrzennie mozaikę. Problemy rozwojowe dotyczą
zarówno poszczególnych miast, jak i wielu gmin wiejskich, położonych w strefach wzrostu,
oraz peryferyjnych. Jest to bardzo ważne dla konstrukcji strategii programu oraz dla strategii
wyboru projektów. Nie można w tej sytuacji stosować prostych schematów, bowiem sytuacja
każdego z beneficjentów wynikająca z jego lokalizacji jest skomplikowana, bardzo różna i
wynikająca z działania różnych zestawów czynników. Nie można, zatem, na przykład, stosować prostych mechanizmów podziału na obszary wiejskie i miejskie.
Oprócz zróżnicowań wewnątrzregionalnych w zakresie sytuacji społecznogospodarczej, ważne są także kierunki zmian sytuacji. Są obszary, na których sytuacja jest
dobra i nadal się poprawia, ale też takie, gdzie, choć jest dobra, sytuacja pogarsza się. Jest też
odwrotnie – są obszary, gdzie jest źle, ale sytuacja się poprawia, oraz takie, gdzie jest źle i to
się pogłębia.
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Mozaikę zróżnicowań wewnątrzregionalnych, na wybranych przykładach, przedstawiają
poniższe mapy:
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Wnioski:


Zróżnicowania wewnątrzregionalne wewnątrz województwa są efektem nakładania się równocześnie wielu czynników – a, przede wszystkim podział na wieś
i miasto, metropolia i obszary peryferyjne.

Rekomendacje:


Brać pod uwagę splot czynników różnicujących przestrzeń województwa przy
konstrukcji strategii programu oraz systemu wyboru projektów.

2.11.Zagrożenia naturalne i techniczne
W województwie wielkopolskim zagrożenia związane są z występowaniem następujących naturalnych i technologicznych czynników:
 zagrożenie pożarowe lasów, które dotyczy całego obszaru województwa. Pożary
wywołują katastrofalne skutki ekologiczne, są wywoływane przez czynniki zarówno naturalne, jak i najczęściej przez celowe podpalenia. Pożary są szczególnie niebezpieczne dla obszarów chronionych;
 zagrożenia technologiczne dotyczą skutków potencjalnych awarii przemysłowych, głównie w 10 przedsiębiorstwach zakwalifikowanych w myśl przepisów o
ochronie środowiska jako tzw. Zakłady Dużego Ryzyka. W zakładach tych przetwarzane są głównie produkty ropopochodne, których wybuch może spowodować najbardziej negatywne skutki, jednakże wdrożone procedury bezpieczeństwa ograniczają to ryzyko do poziomu ułamka promila;
 zagrożenia technologiczne występują także w obszarze tzw. szkód górniczych,
które mają miejsce w m. Wapno (pow. wągrowiecki), gdzie istnieje stałe zagrożenie wystąpienia ponownej katastrofy górniczej (pierwsza miała miejsce w
1977r. w wyniku zatopienia kopalni soli. Uległo wtedy zniszczeniu około 50
domów, odcinki dróg lokalnych i fragmenty trasy kolejowej). W tym obszarze
zagrożenia mieszka około 1 700 osób;
 zagrożenie powodziowe, dotyczące w naszym województwie głównie obszarów
rolniczych, o niewielkiej gęstości zaludnienia. Główne zagrożenia wynikają z
wystąpienia opadów nawalnych, przekraczających 50 mm/dobę, i jednocześnie
niezbyt nowoczesnej i słabo drożnej kanalizacji deszczowej w miastach lub melioracyjnej na obszarach wiejskich. Ponadto zagrożenia powodziowe wynikają
także z podwyższonych stanów rzek (Warta, Prosna, Barycz, Noteć i inne mniejsze rzeki). Ochrona przeciwpowodziowa w województwie wymaga realizacji
inwestycji dotyczących zwiększenia retencji w zbiornikach oraz polderów – np.
poprzez odtworzenie polderu „Golina” w dolinie Warty. Szacuje się na podstawie danych historycznych (brak jest w tej tematyce wdrożonych metod analizy
naukowej), że 40 gmin w regionie jest zagrożonych powodzią, rokrocznie podtapianych jest około 75 tys. ha, natomiast w przypadku powodzi o charakterze
klęski żywiołowej obszar ten może być znacznie większy;
 zagrożenie wywołane silnymi wiatrami staje się z roku na rok coraz bardziej
niepokojące, wywołuje ogromne straty w leśnictwie, rolnictwie, a także powoduje długie przerwy w dostawach energii elektrycznej dla ludności (dla przykładu w styczniu 2007r. wystąpiła wichura o prędkości wiatru ponad 100 km/h,
której skutkiem były wielomilionowe straty oraz przerwy w dostawach prądu dla
około 30 000 mieszkańców województwa przez okres tygodnia);
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zagrożenie wywołane długotrwałym utrzymywaniem się wysokich temperatur i
związana z tym susza; zjawisko to występuje w Wielkopolsce rokrocznie w
okresie wiosenno-letnim, a straty mają wymiar ekonomiczny w rolnictwie. W latach 2000, 2003, 2005 i 2006 powierzchnia upraw objętych suszą wynosiła około 1 mln ha, a straty osiągały wartość od 500 do 800 mln złotych. Z suszą, która
dotyczy głównie środkowej i południowej części województwa, można wiązać
także degradację jezior w tym rejonie i drastyczne obniżanie poziomu wód gruntowych i jeziornych, co przyjmuje skalę zagrażająca środowisku naturalnemu
szczególnie w obszarze jezior konińsko - ślesińskich.

Wnioski:


Istnieje potrzeba opracowania w Planie Reagowania Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego szczegółowych procedur postępowania na zagrożenie powodziowe, radiacyjne, bioterrorystyczne i epidemie, które umożliwia podjęcie
skutecznych i skoordynowanych działań ograniczających negatywne skutki tych
zagrożeń dla mieszkańców Wielkopolski oraz pozostałych zagrożeń lub zagrożeń niezdefiniowanych w chwili obecnej, które pomimo wszystko będą wymagały skoordynowanych działań pod kierownictwem Wojewody.

Rekomendacje:
Strategia przeciwdziałania głównym zagrożeniom polega przede wszystkim na:
 W zakresie zagrożeń pożarowych lasów – rozbudowie systemu przeciwpożarowego regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, skoncentrowanego na wczesnym wykryciu pożaru (kamery, obserwacja, dozór);
 W zakresie zagrożeń powodziowych i przeciwdziałaniu suszy - odtworzeniu polderów zalewowych (m.in. polderu „Golina), a także utrzymaniu w dobrym stanie technicznym istniejących obwałowań i urządzeń hydrotechnicznych, oraz
budowie nowych zbiorników retencyjnych (źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu).

2.12.Dotychczasowe wsparcie finansowe dla województwa
wielkopolskiego
2.12.1. Wsparcie krajowe
Kontrakty wojewódzkie
a) Kontrakt wojewódzki 2001 – 2003
W latach 2001 – 2003 województwo wielkopolskie otrzymało pomoc finansową ze
środków Programu wsparcia na lata 2001 – 2003 w ramach kontraktu wojewódzkiego zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 19
czerwca 2001 roku, zmienianego później w wyniku negocjacji.
Ze środków kontraktu wojewódzkiego na terenie Wielkopolski współfinansowane były
działania w ramach 4 priorytetów Programu wsparcia, m.in. działania inwestycyjne z zakresu
infrastruktury komunikacyjnej, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony
środowiska, a także działania tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
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W ramach Programu wsparcia strona rządowa przeznaczyła na realizację zadań objętych
kontraktem wojewódzkim następujące środki:
1. 123 760 tys. PLN na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego,
2. 175 270 tys. PLN na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez podmioty
uprawnione na podstawie porozumień z organami samorządu,
3. 10 327 tys. PLN na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji Wojewody.
Najważniejsze zadania kontraktu wojewódzkiego, współfinansowane z budżetu państwa
w latach 2001-2003, to m.in.:
 inwestycje drogowe na drogach krajowych i wojewódzkich,
 dokończenie budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu,
 rozpoczęcie realizacji zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie,
 rozbudowa infrastruktury lotniska „Ławica” w Poznaniu,
 rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
 budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
 budowa Szpitala ZOZ Nowe Miasto,
 przebudowa i modernizacja „Teatru Nowego” w Poznaniu,
 rozbudowa Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 budowa Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 budowa sieciowego systemu wspierania i rozwijania przedsiębiorczości w Północnej
Wielkopolsce,
 wsparcie kapitałowe funduszu poręczeń kredytowych.
Łącznie w okresie 2001 – 2003 realizowane były 163 zadania, współfinansowane ze
środków budżetu państwa w ramach Programu wsparcia. Podmioty realizujące te zadania wydatkowały łącznie 405 585 tys. PLN, z czego 309 357 tys. PLN udostępniła strona rządowa w
formie dotacji z budżetu państwa. Pozostałe 23,7% środków to środki własne jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów uprawnionych.
b) Kontrakt wojewódzki 2004
W 2004 roku Województwo Wielkopolskie otrzymało pomoc finansową ze środków
Programu wsparcia w ramach kontraktu wojewódzkiego, zawartego 21 czerwca 2004r. pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego (łącznie z późniejszymi zmianami w ramach renegocjacji).
Strona rządowa przeznaczyła na realizację zadań objętych Kontraktem kwotę 69 367
tys. PLN, w tym:
 Na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego kwotę
55 167 tys. PLN,
 Na współfinansowanie projektów zawartych w ramach ZPORR oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III kwotę 14 200 tys. PLN.
Ponadto strona rządowa udostępniła Samorządowi Województwa kwotę 12 500 tys.
PLN z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.
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Środki przeznaczono na następujące działania:
Działanie 1.3 Wzmocnienie systemu ochrony środowiska,
Działanie 1.4 Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia,
Działanie 1.5 Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy; oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo –rekreacyjnej i kulturalnej,
Działanie 1.6 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej,
Działanie 2.1 Tworzenie i dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych.
Najważniejsze zadania kontraktu wojewódzkiego współfinansowane z budżetu państwa:
 Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii,
 Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Koninie,
 Budowa Szpitala ZOZ Nowe Miasto,
 Wykup nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”,
 Budowa i modernizacja 4 domów pomocy społecznej,
 Dekapitalizowanie regionalnego funduszu pożyczkowego,
 Budowa, rozbudowa i modernizacja 29 obiektów oświatowych,
 Wyposażenie 5 nauczycielskich kolegiów językowych,
Rozpoczęto również realizację projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG IIIC.
Łączna wartość kontraktu wojewódzkiego na 2004 rok wyniosła 91 072 tys. PLN, z
czego 69 367 tys. PLN udostępniła strona rządowa, a 21 705 tys. PLN strona samorządowa.
c) Kontrakt wojewódzki 2005 – 2006
Kontrakt wojewódzki dla województwa wielkopolskiego na lata 2005-2006 został zawarty między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 30
czerwca 2005 roku.
Strona rządowa przeznaczyła w 2005 roku na realizację zadań objętych Kontraktem
kwotę 23 645 tys. PLN oraz środki przypadające dla województwa wielkopolskiego na
współfinansowanie działań wynikających ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG.
Środki przeznaczono na następujące działania:
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna,
Działanie 4.3 Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej
Łącznie zrealizowano 64 zadania, na których realizację przeznaczono kwotę 20 767 624
PLN.
Do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego wybrano także 5 projektów ubiegających się o wsparcie w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III C, na które wydatkowano 124 094 PLN.
Ponadto w roku 2005 wydatkowano kwotę 6 832 000 PLN na zadanie z zakresu inwestycji w środki trwałe dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – zakup szynobusów, zapisane w Kontrakcie dla województwa wielkopolskiego na rok 2004. Pozostałe
środki w kwocie 5 668 000 PLN zostały wydatkowane w 2006 roku.
W roku 2006 alokacja dla województwa wyniosła 29 329 tys. PLN oraz środki na działania wynikające ze ZPORR i IW Interreg.
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Fundusz Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy, przy współpracy powiatowych urzędów pracy, realizuje programy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz przeciwdziałanie negatywnym
skutkom bezrobocia. Do realizacji ww. celów służą m.in. środki Funduszu Pracy.
W ramach Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych, która obejmowała: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz inne formy pomocy, w latach 19992005 przeznaczono 573 990 tys. PLN. W podziale na rodzaje aktywizacji kwota ta obejmowała:
 Staże: 185 195 tys. PLN, liczba beneficjentów - 550 348 osób,
 Prace interwencyjne: 92 650 tys. PLN, liczba beneficjentów - 41 936 osoby,
 Roboty publiczne: 83 399 tys. PLN, liczba beneficjentów - 25 518 osoby,
 Szkolenia: 51 882,3 tys. PLN, liczba beneficjentów - 58 574 osób,
 Inne formy: 154 862,4 tys. PLN, liczba beneficjentów - 26 283 osób.

2.12.2. Wsparcie zagraniczne
PAOW
W latach 2001-2005 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW na
terenie województwa wielkopolskiego realizowano pomoc w ramach dwóch komponentów:


komponent C - infrastruktura (budowa i modernizacja dróg, kanalizacja i
oczyszczalnie ścieków, zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie odpadów),



komponent B- edukacja (remonty szkół).

W ramach komponentu C udzielono pomocy dla 61 kontraktów w kwocie 21 743 899
PLN (w tym 8.337 652 PLN dotacja z Banku Światowego oraz środki krajowe 13 406 247
PLN).
W ramach komponentu B udzielono pomocy dla 120 kontraktów w kwocie 12 094 356
PLN (w tym 4 090 466 PLN dotacja z Banku Światowego oraz środki krajowe 8 003 890
PLN.
Łącznie w latach 2001-2005 w ramach programu PAOW w województwie wielkopolskim udzielono pomocy w kwocie 33 838 255 PLN (w tym 12 428 118 PLN dotacja z Banku
Światowego oraz środki krajowe 21 410 137 PLN).
Środki przedakcesyjne
Przed wejściem do struktur Unii Europejskiej wszystkie przyszłe kraje członkowskie, w
tym również Polska, mogły korzystać ze wsparcia udzielanego w ramach środków przedakcesyjnych ISPA, SAPARD oraz PHARE. Łączna suma pomocy finansowej udzielonej Polsce w
ramach instrumentów przedakcesyjnych wynosiła 6 mld €.
ISPA
W latach 2000-2004 w ramach programu Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA wspierano projekty inwestycyjne dostosowujące infrastrukturę transportu i
ochrony środowiska do standardów UE.
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W ochronie środowiska na terenie województwa wielkopolskiego przyznano pomoc dla
3 projektów (zagospodarowanie odpadów, zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnia ścieków) na
kwotę 126,302 mln € (73,124 mln € ze środków ISPA oraz środki krajowe 53,178 mln €).
W transporcie przyznano pomoc dla 1 projektu (modernizacja węzła kolejowego w Poznaniu) na kwotę 50,6 mln € ze środków ISPA.
Łącznie w latach 2002-2004 w programie ISPA w województwie wielkopolskim udzielono pomocy w kwocie 176,902 mln €.
SAPARD
W ramach Programu Rozwoju Rolnictwa i Terenów Wiejskich SAPARD na terenie województwa wielkopolskiego udzielano pomocy w czterech działaniach:
W ramach działania 1 - poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, udzielono pomocy dla 226 kontraktów na kwotę 284,7 mln PLN (w tym środki
SAPARD 213,525 mln PLN oraz środki krajowe 71,175 mln PLN).
W ramach działania 2 - inwestycje w gospodarstwach rolnych udzielono pomocy dla
1 807 kontraktów na kwotę 95 mln PLN (w tym środki SAPARD 71,25 mln PLN oraz środki
krajowe 23,75 mln PLN).
W ramach działania 3 - rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, udzielono
pomocy dla 504 kontraktów na kwotę 225,2 mln PLN (w tym środki SAPARD 168,9 mln
PLN oraz środki krajowe 56,3 mln PLN).
W ramach działania 4 - różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
udzielono pomocy dla 560 kontraktów na kwotę 60,1 mln PLN (w tym środki SAPARD
45,075 mln PLN oraz środki krajowe 15,025 mln PLN).
Łącznie w latach 2002-2004 udzielono pomocy w kwocie 665 mln PLN (w tym środki
SAPARD 498,75 mln PLN oraz środki krajowe 166,25 mln PLN).
PHARE
Na terenie województwa wielkopolskiego zrealizowano i nadal są realizowane projekty
w ramach Programu Krajowego Phare 2000 oraz w ramach edycji 2001, 2002 i 2003 Phare
Spójność Społeczno-Gospodarcza.
Krajowy program Phare 2000
Łączna kwota dotacji przyznanych przedsiębiorcom w województwie wielkopolskim w
Programie Phare 2000 wyniosła 4,5 mln. €. Kwota ta stanowiła około 16% wszystkich zakontraktowanych środków.
Program regionalny Promocja Rozwoju MŚP finansowany ze środków Phare 2001 SSG
obejmował:
 Program Rozwoju Przedsiębiorstw i budżet woj. Wielkopolskiego - 147,4 tys. €,
 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych – 510,23 tys. € (w tym budżet
województwa),
 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych - 79,86 tys. € (w tym budżet województwa),
 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych – 4,52 mln € (w tym budżet województwa).
Łączny budżet Programu regionalnego Promocja Rozwoju MŚP Phare 2001 SSG w województwie wielkopolskim wyniósł 5,26 mln €.
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Regionalny Program Phare 2001 SSG rozpoczął funkcjonowanie na terenie województwa wielkopolskiego w lipcu 2003r. Działania realizowane przez przedsiębiorców w ramach
w/w programów zakończyły w grudniu 2004r.
Łącznie zawarto 340 umów dotacji na kwotę 5,26 mln €. Stopień wykorzystania budżetu należał do najwyższych w kraju i wyniósł 86,51%.
W ramach programu horyzontalnego Phare 2001 SSG realizowany był również program
Rozwój zasobów ludzkich, obejmujący cztery podprojekty:


Aktywne działania na rzecz rynku pracy - objęto pomocą 1120 osób,



Promocja przedsiębiorczości – objęto pomocą 285 osób,



Promocja zdolności adaptacyjnych – objęto pomocą 534 osoby z 246 firm,



Lokalne partnerstwa na rzecz zatrudnienia – szkolenia objęły 80 osób, a w efekcie powstało 15 lokalnych partnerstw edukacyjnych.

Wysokość środków zaangażowanych w te podprojekty wyniosła 1 776 347 €, w tym
1 322 266 euro to środki funduszu Phare, a reszta – środki budżetu państwa.
Regionalny Program Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Sektorze MŚP Phare 2002 SSG
to;
 Program na usługi doradcze,
 Program dotacji na inwestycje.
Program wdrażany był na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego lubuskiego i opolskiego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Budżet Programu
dla tych czterech województw wyniósł 1,87 mln €. Z tej kwoty w województwie wielkopolskim do dnia 31 grudnia 2004 roku zawarto 61umów na kwotę 1,07 mln €.
Krajowy Program MŚP i Innowacyjność Phare 2002 składał się z Funduszu Wsparcia
na Doradztwo (Fund) i Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych (KADI).
W województwie wielkopolskim do KFDI przyznano 98 dotacji (przy średniej krajowej
na województwo – 45,5) a do FWnD zostało przyznanych 200 dotacji, przy średniej krajowej
na województwo – 82,2).
W ramach Programu Phare 2003 na terenie województwa wielkopolskiego finansowane
były następujące inwestycje drogowe:
 Budowa obejścia drogowego m. Nowy Tomyśl o długości 4,33 km. Udział
środków Phare wyniósł – 2 339 274 €.
 Przebudowa drogi 305 łączącej obwodnicę Nowego Tomyśla z autostradą A2.
Udział środków Phare wyniósł – 245 102 €.
Jedną z największych inwestycji realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego ze środków Phare była budowa obwodnicy miasta Poznania w ciągu autostrady A2, realizowana w latach 1999 – 2002, dofinansowanie z programu Phare wyniosło – 165 184 tys.
PLN.
Pomoc strukturalna
Podstawą wydatkowania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce w latach 2004-2006 jest Narodowy Plan Rozwoju oraz opracowane na jego podstawie
programy operacyjne, programy Inicjatyw Wspólnotowych oraz Strategia Wykorzystania
Funduszu Spójności.
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Łączna suma środków publicznych (zarówno krajowych, jak i wspólnotowych), jakie
mogą być zaangażowane w realizację NPR 2004-2006 w całym kraju sięga kwoty
17 673 mln €. Wartość dostępnych środków wspólnotowych wynosi 12 809 mln €.
ZPORR
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, na wsparcie województwa wielkopolskiego ze środków wspólnotowych przewidziano kwotę 196 027 956 € (32 936 184 € ze środków EFS i 163 091 772 € ze
środków EFRR).
Na koniec 2006 roku w województwie wielkopolskim podpisano 736 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę dofinansowania wspólnotowego 756,9 mln
PLN.
Priorytet/działanie

Liczba

Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów
1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach
Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
Priorytet III: Rozwój lokalny
3.1 Obszary wiejskie
3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna
Razem ZPORR

Wartość przyznanego
dofinansowania z funduszy UE - w mln PLN

86

453,3

32

196,4

11
22
14
3
4

79
77,4
48,9
14,4
37,5

352

131,9

36

25,3

222

46,1

18

14,8

24

20,8

18
34
298
94
6

12,6
12,3
171,7
106,2
10,9

5

10,7

178
15
736

10,7
33,3
756,9

Od początku realizacji Programu do końca 2006 roku łącznie wypłacono 280 087 377
PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 23 547 597 PLN ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Sektorowy Program Operacyjny „Transport”
W ramach SPO Transport według stanu na koniec 2006 roku z terenu województwa
wielkopolskiego zakwalifikowano do realizacji 4 projekty:
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projekt „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w
Koninie”, dla którego dofinansowanie z EFRR wynosi 148 521 266 PLN,



projekt „Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11
w Poznaniu”, dla którego dofinansowanie EFRR wynosi 79 563 750 PLN,



projekt „Remont i przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego do ul. Rawickiej – 7 500 000 PLN dofinansowania ze
środków EFRR,



projekt „Przebudowa ulicy Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła
Górczyn, etap I od autostrady A2 do Strumienia Junikowskiego – 63 324 288
PLN dofinansowania ze środków EFRR.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” beneficjenci z terenu województwa wielkopolskiego otrzymali wsparcie m.in. na
dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych, tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (5 projektów na łączną kwotę dofinansowania
30 987 964 PLN), dostosowanie do wymogów ochrony środowiska (7 projektów). Wg danych
na koniec 2006 roku największym zainteresowaniem cieszyły się Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo” (302 umowy na kwotę
6 466 056 PLN) oraz działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” (332 zawarte umowy na kwotę 201 407 789 PLN).
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”
Wg danych na koniec października 2006 roku w ramach wszystkich działań Programu
podpisano 5 295 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 813 923 855 PLN. Największym zainteresowaniem cieszyło się działanie 1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, w którym podpisano 2 517 umów na łączną kwotę 330 696 453 PLN. Nie podpisano
natomiast żadnej umowy w ramach Działania 2.1 „Przywracanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego naturalną katastrofą”.

77

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

Numer i nazwa działania

Liczba podpisanych
umów

Wartość podpisanych
umów

Działanie 1.1 Inwestycje w gospodarstwach
rolnych

2 517

330 696 453

Działanie 1.2 Ułatwianie startu młodym rolnikom

1 844

92 200 000

Działanie 1.3 Szkolenia

4

2 344 504

Działanie 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego

2

13 112 800

Działanie 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych

191

242 385 711

Działanie 2.1 Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą

0

0

Działanie 2.2 Scalanie gruntów

114

1 166 680

Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i
odnowa dziedzictwa kulturowego

154

34 793 926

Działanie 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej

310

25 533 936

Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

11

48 130 228

Działanie 2.6 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej

249

22 097 887

Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +

12

1 461 731

5 295

813 923 855

Razem

Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”
W ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” w województwie wielkopolskim wg
danych na koniec maja 2007 roku podpisano 58 umów o dofinansowanie projektów na łączną
kwotę 15 964 779 PLN (kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych 11 940 849
PLN).

14

wg danych na 15 czerwca 2007 roku niniejsza umowa została rozwiązana
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Numer i nazwa działania

Liczba podpi- Wartość
sanych umów umów

podpisanych

Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów
wodnych

2

1 851 949

Działanie 3.2 Chów i hodowla ryb

31

4 096 018

Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny

18

9 171 069

Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie
nowych rynków zbytu na produkty rybne

2

58 343

Działanie 4.4 Działania organizacyjne obrotu
rybnego

4

424 824

Działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne

1

362 576

Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój zasobów ludzkich”
W ramach działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”,
dla których beneficjentem końcowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wg danych
na koniec 2006 roku podpisano 65 umów na łączną kwotę 88 478 979 PLN w Działaniu 1.2
„Perspektywy dla młodzieży” oraz 66 umów na łączną kwotę 55 764 549 PLN w Działaniu
1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”.
Beneficjenci z terenu województwa wielkopolskiego byli również aktywni w ubieganiu
się o wsparcie w ramach Działania 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”. Dofinansowanie otrzymało 45 projektów na łączną kwotę 37 846 441 PLN.
W ramach procedury konkursowej Działania 2.2 „Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” wsparcie na łączną kwotę około 46 mln PLN otrzymało 86
szkół z terenu województwa wielkopolskiego, m.in. na projekty rozwojowe.
W procedurze pozakonkursowej Działania 2.1 „Zwiększanie dostępu do edukacji –
promowanie kształcenia ustawicznego” oraz Działania 2.2 „Podnoszenie jakości nauczania
w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” placówki edukacyjne z terenu Wielkopolski otrzymały
wsparcie m.in. na wyposażenie pracowni komputerowych, zakup nowoczesnego sprzętu, a
także kursy i szkolenia specjalistyczne na łączną kwotę dofinansowania około 64 mln 350 tys.
PLN.
Ze względu na specyfikę Programu, dla części działań SPO RZL niemożliwe jest wyodrębnienie informacji dotyczącej wartości projektów realizowanych w poszczególnych województwach.
Fundusz Spójności
Od maja 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, projekty z
zakresu środowiska i transportu dotąd finansowane w ramach funduszu przedakcesyjnego
ISPA, są finansowane z Funduszu Spójności.
Wg danych na 31 marca 2006 roku z terenu województwa wielkopolskiego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności otrzymały następujące projekty:
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności w kwocie 7 990 921 €,
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-

-

-

„Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” – dofinansowanie ze środków
Funduszu Spójności w kwocie 11 626 500 €,
„Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania” – dofinansowanie
ze środków Funduszu Spójności w kwocie 59 508 000 €,
„Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” – dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w kwocie
4 335 846 €,
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie – dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności w wysokości 18 601 320 €,
„Budowa autostrady A2, odcinek Konin-Emilia – dofinansowanie ze środków
Funduszu Spójności w kwocie 284 235 720 €. Można przyjąć, że ok. 50% tej
kwoty przypadnie na odcinek w granicach Wielkopolski - do miejscowości Dąbie.
„Modernizacja poznańskiego węzła kolejowego (E20) – dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności w kwocie 77 195 740 €,
„Modernizacja linii kolejowej E59 (projekt pomocy technicznej dla odcinka
Wrocław- Poznań etap I)- dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w
kwocie 25 500 000 €

Inicjatywy Wspólnotowe
INTERREG
Na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są dwa komponenty Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG - B (charakter ponadnarodowy) i C (współpraca międzyregionalna). W ramach komponentu B do końca 2005 roku podpisano 17 umów na kwotę
79 027 PLN. Ponadto w województwie wielkopolskim w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III B – BSR Region Morza Bałtyckiego realizowany jest projekt pod nazwą:
„Las Bałtycki – źródło zrównoważonego rozwoju i planowania przestrzennego w Regionie
Morza Bałtyckiego”, którego planowany budżet na działania dla Wielkopolski wynosi
300 000 €, a w ramach IW INTERREG III C projekt SUFALNET – Zrównoważone użytkowanie byłych i opuszczonych składowisk odpadów, którego całkowity budżet wynosi
1 324 200 €.
EQUAL
W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenie województwa wielkopolskiego
realizowanych jest 6 projektów o wartości 1 253 706 PLN.

2.12.3. Wnioski (efekty i ocena kierunków udzielonego wsparcia)
Województwo wielkopolskie od 2000 roku jest beneficjentem krajowych i zagranicznych środków pomocy finansowej.
Pierwszymi programami krajowymi, z założenia ukierunkowanymi na wsparcie rozwoju
województw, były Programy wsparcia wprowadzone od 2001 roku, których instrumentami
realizacji stały się kontrakty wojewódzkie. Województwo wielkopolskie w ramach kontraktów wojewódzkich w latach 2001-2006 otrzymało wsparcie z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 420 mln PLN (nie licząc środków na współfinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III). Środ-
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kami tymi wspierano przede wszystkim inwestycje wieloletnie: trwającą od wielu lat budowę
szpitali ogólnych w Poznaniu i Koninie oraz rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a także budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu. Wsparcie, jakie można było przeznaczyć na realizację tych przedsięwzięć, okazało się wystarczające do zakończenia
tylko jednej z tych inwestycji – Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu, co w zdecydowany sposób wpłynęło na stan czystości wód rzeki Warty poniżej aglomeracji poznańskiej.
W przypadku wymienionych szpitali możliwa była tylko realizacja kolejnych etapów ich budowy. Środki uzyskane w ramach kontraktów pozwoliły też na rozbudowanie infrastruktury
poznańskiego lotniska „Ławica”, co zaowocowało zwiększeniem liczby obsługiwanych pasażerów i zdecydowaną poprawę warunków ich obsługi. Dzięki środkom kontraktowym możliwe było podjęcie przygotowań do budowy zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna” na
rzece Prośnie. Środków wystarczyło, co prawda, tylko na wykupienie większości gruntów
pod budowę zbiornika, ale samo rozpoczęcie prac przy tej tak ważnej dla dużej części obszaru
Wielkopolski i regionów sąsiednich inwestycji ma istotne znaczenie, tym bardziej, że realizacja zbiornika ma szanse uzyskać wsparcie ze środków Funduszu Spójności w perspektywie
finansowej 2007-2013. Zrealizowane przy wsparciu środkami kontraktowymi inwestycje drogowe na drogach krajowych i wojewódzkich nie mogły (z powodu skromnych w stosunku do
występujących potrzeb nakładów) doprowadzić do znaczącej poprawy stanu całego systemu
drogowego regionu, ale pozwoliły na wzmocnienie jakości powiązań komunikacyjnych kilku
obszarów Wielkopolski. Środki pozyskane w ramach kontraktów pozwoliły także na realizację innych projektów o charakterze regionalnym z zakresu infrastruktury kultury, edukacji,
wspierania przedsiębiorczości oraz o charakterze subregionalnym i lokalnym z zakresu edukacji i infrastruktury społecznej.
Generalnie, środki skierowane w ramach kontraktów wojewódzkich do Wielkopolski w
latach 2001-2006 jedynie w minimalnym stopniu wpłynęły na rozwój regionu z powodu ich
stosunkowo niewielkiej wysokości - pomoc wyniosła w sumie ok. 125 PLN na 1 mieszkańca.
W latach 1999-2005 Wielkopolska wykorzystała na różne formy aktywizacji osób bezrobotnych 574 mln PLN. Z tych środków skorzystało ok. 700 tys. beneficjentów, co daje
817 PLN wsparcia na 1 beneficjenta. Były to, więc, znaczące środki, które przyczyniły się do
zaktywizowania (przynajmniej czasowego) sporej liczby osób bezrobotnych.
W latach 2001-2004 województwo wielkopolskie otrzymywało wsparcie środkami budżetu państwa i Banku Światowego na rozwój obszarów wiejskich w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Środki przeznaczono na rozbudowę podstawowej
infrastruktury obszarów wiejskich (budowę i modernizację dróg, kanalizacji i oczyszczalni
ścieków, zaopatrzenie w wodę i zagospodarowanie odpadów) oraz na remonty szkół wiejskich. Łącznie w ramach PAOW udzielono wsparcia w kwocie ok. 33,8 mln PLN, z czego
21,4 mln PLN to środki krajowe i 12,4 mln PLN - dotacja Banku Światowego. Mimo stosunkowo niewielkiej wysokości środków (ok. 23,5 PLN na 1 mieszkańca obszarów wiejskich) przy ogromnych potrzebach rozbudowy i modernizacji infrastruktury na obszarach wiejskich
Wielkopolski - efekt udzielonej pomocy lokalnie jest zauważalny.
Województwo wielkopolskie było beneficjentem przedakcesyjnych programów PHARE
Spójność Społeczna i Gospodarcza - edycji 2000, 2001, 2002 i 2003, mających na celu
zmniejszanie opóźnień i nierównomierności rozwoju regionów poprzez promowanie aktywności gospodarczej, rozwiązywanie problemów społecznych związanych z rynkiem pracy, restrukturyzację oraz rozwój infrastruktury. Jednak Wielkopolska - postrzegana jako jeden z lepiej rozwiniętych regionów kraju - w niewielkim stopniu mogła korzystać z wsparcia środkami PHARE. W ramach zakończonych już programów PHARE SSG 2000 i 2001 łącznie region otrzymał wsparcie w kwocie ok. 11,6 mln €, z czego 9,8 mln € przeznaczono na dotacje
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dla przedsiębiorców, a 1,8 mln € na rozwój zasobów ludzkich. Ponadto w ramach programu
PHARE 2000 realizowany był komponent regionalny, obejmujący umowę bliźniaczą, której
celem było przygotowanie struktur instytucjonalnych, administracyjnych i budżetowych do
uczestnictwa w polityce spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Na ten cel
przeznaczono ok. 160 tys. €.
Poważniejsze wsparcie środkami PHARE - ok. 165 mln € - region uzyskał w latach
1999-2002 na realizację obwodnicy Poznania w ciągu autostrady A2. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła na eliminację ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód z obszaru
miasta Poznania.
Edycje programów PHARE 2002 i 2003 są aktualnie realizowane i obecnie nie jest jeszcze możliwe podsumowanie wielkości środków skierowanych w ich ramach do Wielkopolski,
ani tym bardziej dokonanie oceny ich wykorzystania w regionie.
Środki PHARE skierowane do Wielkopolski w latach 2001-2005 jedynie w minimalnym stopniu wpłynęły na rozwój regionu z powodu ich stosunkowo niewielkiej wielkości pomoc wyniosła w sumie tylko ok. 3,5 € na 1 mieszkańca, a łącznie ze środkami przeznaczonymi na budowę autostradowego obejścia Poznania - 52,6 € na 1 mieszkańca województwa.
W latach 2000-2004 województwo wielkopolskie uzyskało również wsparcie w ramach
Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA. Wsparcie dotyczyło trzech projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz 1 projektu z zakresu infrastruktury
transportu na łączną kwotę 126,3 mln €. Realizacja projektów pozwala na rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków w aglomeracji poznańskiej, co w efekcie będzie miało pozytywny wpływ na stan czystości wód zlewni rzeki Warty poniżej Poznania. Zostaną także rozwiązane problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną mieszkańców miast: Poznania i Piły. Pozwoli
to uzyskać poprawę dostępności do wysokiej jakości wody pitnej ok. 640 tys. mieszkańców
tych miast, którzy stanowią 19,2% populacji całego województwa.
W zakresie transportu wsparcie uzyskał projekt modernizacji poznańskiego węzła kolejowego. Realizacja tego projektu dopiero została rozpoczęta, ale już w tej chwili można przewidywać, iż po zakończeniu prac aglomeracja poznańska będzie dysponowała nowoczesnym,
dostosowanym do wymogów współczesności, systemem kolejowym, funkcjonującym w ramach jednego centralnego węzła. Pozytywny wpływ tej inwestycji w praktyce obejmie
znaczną część obszaru województwa.
Środki Programu Rozwoju Rolnictwa i Terenów Wiejskich SAPARD skierowane do
Wielkopolski w łącznej kwocie 665 mln € pozwoliły na udzielenie pomocy dla 3 097 kontraktów. Była to już pomoc zauważalna - wielkość środków, jaka przypadła na 1 mieszkańca obszarów wiejskich województwa osiągnęła kwotę 462 PLN i była 20-krotnie większa, niż uzyskana w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Największe wsparcie dotyczyło
działań w zakresie poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych oraz
rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich. Z kolei największą liczbę beneficjentów objęły działania: inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz mające na celu różnicowanie
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Wśród programów przedakcesyjnych w Wielkopolsce najbardziej znacząca pomoc - zarówno w wymiarze finansowym, jak i w wymiarze efektów - została skierowana do beneficjentów na obszarach wiejskich i tam też wykorzystanie środków jest najbardziej efektywne.
Od drugiej połowy 2004 roku województwo wielkopolskie jest beneficjentem pomocy
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Ocena wykorzystania środków pomocowych i uzyskanych efektów będzie możliwa dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich przedsięwzięć.
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Bez wątpienia jednak największe znaczenie dla rozwoju Wielkopolski w okresie programowania 2004-2006 ma wsparcie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Największe wsparcie w ramach ZPORR
uzyskują projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy regionalnego układu drogowego. Jednak ograniczona wielkość środków pozwala jedynie na realizację stosunkowo krótkich odcinków dróg w kilkudziesięciu miejscach regionu. W związku z tym poprawa powiązań transportowych jest zauważalna jedynie lokalnie, a nie dotyczy całego systemu powiązań komunikacyjnych Wielkopolski. Znaczne środki wspierają projekty z zakresu regionalnej infrastruktury społecznej (głównie ochrona zdrowia) i ochrony środowiska (głównie oczyszczanie ścieków). Kilka projektów dotyczących rozwoju transportu miejskiego będzie miało pewien
wpływ na funkcjonowanie transportu miejskiego w aglomeracji poznańskiej. Istotne w wymiarze regionalnym – choć oczywiście niewystarczające – jest wsparcie projektów z zakresu
kultury.
Bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem realizacji przedsięwzięć dotyczących
rozwoju lokalnego w ramach ZPORR świadczy o występujących ogromnych potrzebach w
zakresie wszystkich elementów podstawowej infrastruktury lokalnej, przede wszystkim kanalizacji i oczyszczalni ścieków, dróg lokalnych (powiatowych i gminnych), infrastruktury społecznej (przede wszystkim edukacyjnej, ochrony zdrowia i kulturalnej). Dotychczas zdecydowanie największe wsparcie w zakresie rozwoju lokalnego uzyskują obszary wiejskie oraz
przedsięwzięcia z zakresu lokalnej infrastruktury społecznej. Realizowane w województwie w
ramach ZPORR projekty wzmacniające rozwój zasobów ludzkich powinny mieć pewien
wpływ na podniesienie kompetencji mieszkańców, ale tylko na wybranych obszarach. Cieszące się ogromnym zainteresowaniem projekty promujące rozwój przedsiębiorczości powinny również w pewien sposób wzmocnić rozwój drobnej przedsiębiorczości w regionie.
Największe (pod względem wielkości środków) wsparcie Wielkopolska uzyskuje w ramach Funduszu Spójności. Jest to kwota ok. 345 mln € (licząc łącznie z wkładem budżetu
państwa). Z tego ok. 142 mln € przeznaczono na realizację odcinka autostrady A2 na odcinku
Konin-Dąbie, którego ukończenie jest jednoznaczne z ukończeniem budowy autostrady na całym odcinku wielkopolskim. Kolejne projekty, które uzyskały wsparcie, to projekty z zakresu
ochrony środowiska. Ich realizacja umożliwi uporządkowanie systemu odbioru ścieków w
Kaliszu i Poznaniu, stworzenie systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w subregionie leszczyńskim, gospodarowanie odpadami stałymi w Kaliszu, poprawę zaopatrzenia
w wodę Poznania i Piły. Dwa projekty dotyczyły wsparcia rozbudowy infrastruktury kolejowej.
Realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Transport” projekty
drogowe w Poznaniu i Koninie, dotyczące tras w ciągach dróg krajowych, w sposób zdecydowany przyczynią się do poprawy systemu komunikacyjnego aglomeracji poznańskiej oraz
miasta Konina.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” największe znaczenie dla Wielkopolski
ma wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w ramach działań mających na celu poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, a także działań ułatwiających start młodym rolnikom. Dla położonych w strefie niedoboru wody obszarów Wielkopolski istotne znaczenie ma wsparcie w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Ważne są
także działania mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie odnowy
wsi, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.
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W ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” zrealizowano projekty dotyczące
przede wszystkim przetwórstwa i rynku rybnego, chowu i hodowli ryb, ochrony i rozwoju zasobów wodnych.
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” największą popularnością wśród beneficjentów z Wielkopolski cieszy się jak dotąd
wsparcie projektów dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwach, usług doradczych oraz dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych i poręczeń kredytowych. Realizowane projekty z powodu zbyt małych środków nie będą miały znaczącego wpływu na rozwój przedsiębiorstw w całym regionie, można tu jedynie mówić o wpływie o charakterze punktowym.
Ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich” wspierane są w Wielkopolsce przede wszystkim działania mające na celu poprawę perspektyw dla
młodzieży, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Wsparcie uzyskały także inwestycje w infrastrukturę oświatową, w tym
w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy oraz dostosowujący szkoły do potrzeb osób o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Do końca 2006 roku środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przeznaczone dla projektów z obszaru Wielkopolski osiągnęły
wielkość ok. 4,5 mld PLN. Jest to kwota nieco ponad 1 330 PLN na 1 mieszkańca regionu.
Można przewidywać, iż takie środki skierowane na wsparcie działań rozwojowych, przyniosą
raczej umiarkowane efekty w skali całego województwa, ale w niektórych obszarach i dziedzinach będą już odczuwalne.
Podsumowując można stwierdzić, że pomoc finansowa przeznaczona na rozwój województwa wielkopolskiego uzyskiwana od 1999 roku ze środków krajowych i zagranicznych
jest zbyt mała, aby w sposób znaczący wpłynąć na sytuację społeczno-gospodarczą całego regionu. Pomimo tego istotny wpływ wsparcia zewnętrznego jest zauważalny na niektórych obszarach i w pewnych dziedzinach. Nie można jednak mówić o kompleksowym rozwoju nawet
pojedynczych obszarów, czy dziedzin. Powodem jest zbyt mała dostępność zewnętrznych
środków pomocowych dla potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie środkami pomocowymi w Wielkopolsce znacznie przekracza alokacje przeznaczone dla województwa w ramach wszystkich programów.
Z analizy projektów zgłaszanych do realizacji w ramach dotychczas dostępnych programów wynika, że największe zapotrzebowanie na środki pomocowe występuje w zakresie
infrastruktury komunikacyjnej, ochrony środowiska (przede wszystkim oczyszczanie ścieków
i kanalizacja), infrastruktury społecznej (głównie edukacyjnej, ochrony zdrowia i kulturalnej),
rozwoju przedsiębiorczości i wzmacniania kapitału ludzkiego. Tę tendencję potwierdzają projekty zgłaszane wstępnie do realizacji w perspektywie finansowej lat 2007-2013.
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3. Analiza SWOT
3.1. Potencjał wewnętrzny
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
PRZESTRZEŃ

 korzystne położenie w przestrzeni euro-  duża rozciągłość południkowa potencjalpejskiej
nym źródłem marginalizacji północnego i
południowego krańca regionu
 położenie centralnej części województwa
w strefie największego wzrostu, na osi za-  ograniczone oddziaływanie aglomeracji
chód-wschód
poznańskiej na pozostałą część regionu
 wzrastająca ranga aglomeracji poznań-  niewystarczająca podaż odpowiednio
skiej
przygotowanych terenów inwestycyjnych
 aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuż  brak planów zagospodarowania przeautostrady A2
strzennego
 dobrze wykształcona, wielofunkcyjna  pogłębiające się dysproporcje między
aglomeracja poznańska
aglomeracją poznańską a resztą województwa
 atrakcyjne tereny inwestycyjne
 dobrze wykształcona, hierarchiczna sieć  marginalizacja obszarów i ośrodków regionalnych o niskiej konkurencyjności
osadnicza
 zły stan części przestrzeni miejskiej
 potencjał ośrodków subregionalnych
 bogate dziedzictwo kulturowe
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 duży odsetek obszarów o niskim poziomie
degradacji środowiska
 duży odsetek obszarów chronionych (w
tym sieć NATURA 2000 oraz 2 parki narodowe)
 potencjał przyrodniczy dobrą bazą dla
turystyki
 dobry stan przestrzeni rolniczej
 gospodarczy i turystyczny potencjał lasów
 zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń
 potencjalnie duże zasoby energii odnawialnej
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 zły stan infrastruktury zabezpieczającej
środowisko
 niewykorzystane zasoby naturalne
 występowanie miejsc degradacji środowiska
 niewystarczające zasoby wodne
 niski stopień lesistości
 niski stopień wykorzystania energii odnawialnej
 rosnąca antropopresja na środowisko, w
tym na otoczenie terenów chronionych

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

ZASOBY LUDZKIE
 wysoka aktywność mieszkańców (gospodarcza i społeczna)
 dobra baza edukacyjna i akademicka
 nadwyżka dobrze wykształconej siły roboczej
 duża liczba studiujących

 niski, średni poziom wykształcenia
 wysoki poziom bezrobocia
 ograniczony dostęp do edukacji na obszarach wiejskich
 niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb oferta edukacyjna
 liczne grupy i środowiska zagrożone marginalizacją
 ograniczony dostęp do infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego
 starzenie się społeczeństwa
 ograniczona mobilność przestrzenna
mieszkańców
 marginalizacja grup o najniższym wykształceniu i upośledzonych pod względem społecznym i fizycznym
 wzrost patologii społecznych
 pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców
 marginalizacja rodzimej kultury
POTENCJAŁ EKONOMICZNY

 wysoki poziom nakładów samorządów na
cele rozwojowe
 zróżnicowana i dynamiczna gospodarka
 duży potencjał produkcyjny
 duży potencjał i wysoka aktywność MŚP
 duże zaangażowanie kapitału zagranicznego
 ponadprzeciętna w skali kraju wydajność
gospodarstw rolnych
 dobra baza surowcowa i potencjał przetwórstwa środków spożywczych
 wysokie kwalifikacje zasobów pracy
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 niski poziom PKB poza aglomeracją poznańską
 niskie tempo wzrostu PKB
 dysproporcje efektywności gospodarki
wewnątrz województwa
 dysproporcje dochodów samorządów
 niski udział sektorów wysokiej szansy
oraz przedsiębiorstw innowacyjnych w
gospodarce regionu
 niski stopień powiązań kooperacyjnych
 niewystarczająca oferta okołobiznesowa
 niski stan sanitarny części gospodarstw
rolnych i przedsiębiorstw przetwórczych
 dysproporcje aktywności i rozwoju gospodarczego na terenie województwa
 ograniczone powiązania nauki z gospodarką
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SEKTOR B + R
 duży potencjał naukowo-badawczy

 słabe powiązanie sektora B +R z gospodarką
 niskie nakłady na sferę B +R
INFRASTRUKTURA

 główny pas infrastruktury komunikacyjnej zachód- wschód (autostrada A2 i trasa
kolejowa E20)
 lotnisko Poznań-Ławica
 Międzynarodowe Targi Poznańskie
 korzystny układ sieci rzecznej dla rozwoju transportu rzecznego

 dekapitalizacja części infrastruktury
 nakłady odtworzeniowe nieprzeciwdziałające dekapitalizacji istniejącej infrastruktury
 dysproporcje w rozmieszczeniu
 niewystarczający rozwój komunikacji
zbiorowej
 niewystarczająca infrastruktura społeczna
 bariery dla niepełnosprawnych
 niewystarczający rozwój infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego
OBSZARY WIEJSKIE

 dobry stan przestrzeni rolniczej

 zły stan infrastruktury
 niski poziom inwestycji
 ograniczony dostęp do infrastruktury
społecznej
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3.2. Otoczenie15
ZAGROŻENIA

SZANSE

PRZESTRZEŃ
 inwestycje wspólnotowe i krajowe w in-  rosnąca konkurencja ze strony otaczająfrastrukturę komunikacyjną korytarzy
cych Wielkopolskę obszarów metropolitransportowych
tarnych
 regionotwórcza rola aglomeracji Berlina
 marginalizacja północnej i południowej
części regionu
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 popyt na zdrową żywność
 zewnętrzne źródła zanieczyszczeń
 popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne  globalne zmiany środowiska przyrodniczego
 polityka ekologiczna Unii Europejskiej
 defragmentacja korytarzy ekologicznych,
w tym obszarów Natura 2000
ZASOBY LUDZKIE
 integracja europejska (otwarcie unijnego  drenaż wykwalifikowanych kadr (emisystemu edukacji dla młodzieży)
gracja zarobkowa)
 polityka społeczna Unii Europejskiej
 prognozowane zmiany struktury demograficznej – starzenie się społeczeństwa
 wzrost skali ubóstwa
POTENCJAŁ EKONOMICZNY
 inwestycje zewnętrzne
 wzrost dystansu względem średniej Unii
Europejskiej
 integracja europejska zwiększająca popyt
na towary i usługi
 marginalizacja kapitału rodzimego
 postęp technologiczny
 realizacja Strategii Lizbońskiej
SEKTOR B + R
 integracja nauki w regionie z nauką  konkurencja innych ośrodków naukowspólnotową
wych
INFRASTRUKTURA
 inwestycje finansowane ze środków  brak spójności z infrastrukturą otoczenia
wspólnotowych
województwa
OBSZARY WIEJSKIE
 inwestycje pozarolnicze
 marginalizacja przestrzenna i społeczno gospodarcza
 niekorzystne warunki klimatyczne i hydrologiczne

15

W analizie otoczenia pominięto szeroko rozumianą sferę regulacyjną, a w tym prawo i jego funkcjonowanie
oraz społeczno-gospodarczą politykę państwa. Natomiast w wykazie zarówno szans, jak i zagrożeń uwzględniono najważniejsze trendy rozwojowe, wynikające z diagnozy społeczno gospodarczej. Nie stanowią one otoczenia
w sensie fizycznym, lecz mają znaczenie dla formułowania celów i konstrukcji pól interwencji programu.
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3.3. Wnioski
Istotą analizy SWOT jest odpowiedź na pytanie, jakie są relacje między silnymi a słabymi stronami regionu oraz, czy silne bądź słabe strony neutralizują zagrożenia lub wzmacniają szanse, jakie tkwią w otoczeniu. Odpowiedzi tej należy udzielić z dwóch punktów widzenia: dla całości zidentyfikowanych zjawisk oraz dla tych spraw, które będą przedmiotem
interwencji programu.
Analiza SWOT ma charakter jakościowy, zatem, wnioski sformułowane w jej wyniku
określają jedynie względne proporcje między jej elementami, wyznaczające tylko kierunki
spodziewanych zmian i rekomendacje niezbędnych działań.
Biorąc pod uwagę zarówno liczbę, jak i wagę zidentyfikowanych silnych i słabych stron
regionu należy stwierdzić, iż przeważają pierwsze z nich. Stanowi to dobrą prognozę dla perspektyw rozwoju, mimo, iż z analizy sytuacji wynika, że w wielu przypadkach Wielkopolska
nie należy do liderów w skali kraju i znacznie odbiega od standardów wspólnotowych.
W odniesieniu do poszczególnych analizowanych dziedzin relacje między silnymi i słabymi stronami a otoczeniem są zróżnicowane:
1. Przestrzeń
Korzyści wynikające z przebiegu korytarzy transportowych są czynnikami rozwojowymi tylko dla części regionu. Pozostały obszar zagrożony jest marginalizacją, co przede
wszystkim wymusza działania zwiększające spójność terytorialną, szczególnie komunikacyjną oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej w subregionach peryferyjnych. Można nawet
mówić o niebezpieczeństwie dezintegracji przestrzeni województwa i potencjalnym przejściu
w sfery wpływu sąsiednich metropolii północnego i południowego krańca Wielkopolski.
W celu zapobieżenia tym negatywnym zjawiskom wsparcie EFOR w ramach WRPO
powinno być wykorzystane przede wszystkim do wzmocnienia powiązań komunikacyjnych
obszarów zagrożonych marginalizacją z pozostałymi obszarami regionu, w szczególności z
aglomeracją poznańską oraz do wzmocnienia potencjałów rozwojowych ośrodków subregionalnych i ponadlokalnych.
2. Środowisko przyrodnicze
Systematyczna poprawa stanu środowiska, duży odsetek obszarów chronionych, nadal
względnie spójna przestrzennie sieć korytarzy ekologicznych (w tym Natura 2000), a przede
wszystkim dotychczasowe inwestycje proekologiczne, choć jeszcze niewystarczające, tworzą
dobrą perspektywę w tym zakresie. Szansą jest znaczący wzrost nakładów w latach 2007–
2013. Mimo zagrożeń globalnych środowisko przyrodnicze Wielkopolski jest nadal jej dużym
potencjałem rozwojowym, szczególnie dla turystyki, a także dla konkurencyjnego, zdrowego
rolnictwa.
W regionie są także duże potencjalne zasoby energii odnawialnej, dotychczas wykorzystywane w stopniu niezadowalającym. Włączenie przynajmniej części tych zasobów w system produkcji energii, w powiązaniu z działaniami przyczyniającymi się do zmniejszenia
energochłonności i racjonalnego korzystania z energii, będzie miało korzystny wpływ na stan
środowiska (przede wszystkim powietrza). Będzie również skromnym przyczynkiem do poprawy sytuacji w tym zakresie w wymiarze globalnym.
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3. Zasoby ludzkie
W tym obszarze bilans sił i słabości jest najmniej korzystny. Z analizy sytuacji wynika,
iż w najbliższych latach nasilać się będą negatywne tendencje, takie jak niekorzystna struktura demograficzna, emigracja zarobkowa, czy marginalizacja niektórych grup mieszkańców.
Zahamowanie tych tendencji będzie w ramach programu trudne, szczególnie ze względu na
obszar jego interwencji. Najmniej korzystną stroną tej sytuacji jest duża skala natężenia niekorzystnych zjawisk wewnątrz regionu. Dlatego kluczowym zadaniem dla strategii programu
jest właściwe ukierunkowanie wsparcia na obszary będące w najtrudniejszej sytuacji.
Znacznym wzmocnieniem wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach WRPO będzie tu interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do
województwa wielkopolskiego bezpośrednio (Samorząd Województwa pełni funkcje Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania działań w ramach czterech priorytetów „regionalnych” Programu Operacyjnego Kapitał ludzki) oraz pośrednio (poprzez inne priorytety PO KL). Uzyskany w ten sposób efekt synergii powinien znacząco podnieść wartość zasobów ludzkich regionu jako jednego z istotnych potencjałów rozwojowych.
4. Potencjał ekonomiczny
Analiza stanu tej sfery wskazuje na to, iż jest ona za mało konkurencyjna, a przede
wszystkim za mało innowacyjna. Jest ona także zbyt mała, jak na wielkość regionu porównywalną z kilkoma innymi krajami Wspólnoty. Klucz do rozwiązania problemów tkwi z jednej strony w poprawie warunków funkcjonowania rodzimej gospodarki, a z drugiej, w poprawie warunków inwestowania, by pozyskać jak najwięcej kapitału zewnętrznego. Ta sfera
znajduje się pod najsilniejszym wpływem czynników zewnętrznych.
5. Sektor B + R
Sferę tą wyodrębniono jako odrębny dział ze względu na jej znaczenie dla realizacji
Strategii Lizbońskiej. Obecna sytuacja polega na tym, iż mimo dużego, lecz niewykorzystanego w pełni potencjału, istnieje groźba marginalizacji tego źródła wiedzy, innowacji i technologii dla regionu. Bilans nie jest korzystny i wymaga zdecydowanych działań, gdyż utrzymywanie się obecnej sytuacji stwarza zagrożenie, iż Wielkopolska stanie się w znacznym
stopniu importerem w tym zakresie. Choć możliwości programu są ograniczone, niekorzystny
bilans można poprawić przede wszystkim budując mechanizmy łączące gospodarkę z nauką,
w szczególności w zakresie upowszechniania systemu transferu i komercjalizacji technologii.
Właściwe wykorzystanie znacznego potencjału naukowego regionu przy wzmocnieniu w ramach Programu jego zaplecza infrastrukturalnego może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności województwa.
6. Infrastruktura techniczna
Bilans silnych i słabych stron jest niekorzystny, mimo znacznego postępu w ostatnich
latach. Bez inwestycji infrastrukturalnych nie jest możliwy właściwy przepływ osób, towarów
i usług w gospodarce. Brak nakładów w tej dziedzinie skutkować może małą efektywnością
nakładów w innych dziedzinach, a szczególnie w gospodarce. Okolicznością łagodzącą negatywne skutki tej sytuacji mogą być znaczne inwestycje w przebiegających przez Wielkopolskę korytarzach transportowych.
Korytarze transportowe są źródłem czynników rozwojowych, lecz wymagają one połączenia z równomiernie rozmieszczoną, adekwatną do potrzeb, oraz bez „wąskich gardeł”, infrastrukturą regionalną i lokalną.
Szczególnie istotny dla wszystkich aspektów społeczno-gospodarczego rozwoju Wielkopolski jest szybki rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Bez odpowiednio
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rozwiniętego systemu infrastruktury informacyjnej niemożliwa jest nowoczesna, konkurencyjna gospodarka. Wsparcie EFOR dla tego sektora w ramach WRPO może w znaczący sposób go wzmocnić, tak, aby mógł on stać się jedną z istotnych „sił napędowych” rozwoju całej
sfery gospodarczej, a również i społecznej województwa.
7. Obszary wiejskie
Choć nie są bezpośrednim przedmiotem interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, jednak ze względu na rozległość obszaru oraz liczbę mieszkańców, stanowią
istotną część rzeczywistości społeczno - gospodarczej Wielkopolski i skupiają największą
część problemów rozwojowych. Bilans silnych i słabych stron obszarów wiejskich ma specyficzny wymiar. Z jednej strony, biorąc pod uwagę rolnictwo Wielkopolski, jest ono swoistą
lokomotywą w skali kraju i staje się coraz bardziej konkurencyjne we Wspólnocie. Z drugiej
natomiast, na obszarach wiejskich nagromadziło się najwięcej problemów społeczno – gospodarczych. Obszary wiejskie Wielkopolski nie mają jednak jednego oblicza. W sąsiedztwie
ośrodków wzrostu oraz wzdłuż głównych korytarzy transportowych są atrakcyjnym miejscem
inwestowania, gdzie istnieje najwięcej pozarolniczych możliwości zatrudnienia. Są także tereny typowo rolnicze z bardzo konkurencyjnym rolnictwem. Zupełnie inne oblicze mają obszary wiejskie, gdzie nastąpił w przeszłości upadek państwowego rolnictwa i brak możliwości
prowadzenia działalności pozarolniczej. Sytuacja taka występuje nie tylko na wsi, ale także w
miastach otoczonych przez typowe tereny rolnicze.
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4. Strategia programu
4.1. Cel główny programu
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. W dokumencie tym nakreślono wizję regionu, zgodnie, z którą w
perspektywie 2020 roku, Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym.
Tak nakreślona wizja rozwoju jest zgodna z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej, z
kierunkami polityki spójności Unii Europejskiej, z głównymi celami Strategii Rozwoju Kraju,
Narodowej Strategii Spójności oraz ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.
Urzeczywistnieniu wizji rozwoju województwa, opisanej stwierdzeniem, iż Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym, służy osiąganie następującego celu
generalnego strategii rozwoju województwa:

Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji,
rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców
Cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego wynika z określonej w
tym dokumencie, następującej hierarchii priorytetów rozwojowych:

JAKOŚĆ ŻYCIA

EDUKACJA

INFRASTRUKTURA

PRACA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KAPITAŁ SPOŁECZNY

Z przyjętego schematu wynika, iż kapitał społeczny, przedsiębiorczość i praca, wspomagane przez infrastrukturę i edukację warunkują jakość życia. Z kolei zakłada się, iż popra93
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wa jakości życia obejmuje coraz szersze warstwy ludności, jeśli będą zmniejszać się dysproporcje gospodarcze, społeczne i terytorialne, poprzez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Cel generalny strategii ma wymiar perspektywiczny, do 2020 roku. W skali operacyjnej,
do 2013 roku, jego osiąganiu służyć będzie realizacja celu głównego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, którym jest:

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz
wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia
Cel generalny programu realizowany będzie tylko w takim zakresie, jaki programowi
wyznaczą nadrzędne dokumenty programowe, krajowe i wspólnotowe. Projektowane w programie instrumenty interwencji nie w stanowią w związku z tym zestawu niezbędnych działań, lecz są pakietem możliwych do realizacji przedsięwzięć.
Cel generalny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz
wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni
województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących
wzrostem poziomu życia mieszkańców
Wzrost gospodarczy oraz liczba miejsc pracy w dłuższej perspektywie są podstawowymi czynnikami warunkującymi poziom życia mieszkańców. Zatem realizacja celu WRPO służy także osiąganiu celów strategii regionalnej.
Podstawowym parametrem określającym osiąganie celu generalnego WRPO jest PKB
per capita. Tworzy on podstawę oceny pozycji konkurencyjnej Wielkopolski we Wspólnocie,
a zarazem oceny efektów realizacji polityki spójności na tym poziomie.

Poziom
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość w
roku bazowym

Zakładana
wartość w
roku docelowym

Źródło danych

Częstość
pomiaru

GUS,
Wielkopolski
Regionalny
Program Operacyjny

Zmiana produktu krajowego brutto dla regionu na głowę mieszkańca (PKB per capita) w wyniku realizacji programu

+1,71%
%

0

do poziomu
bazowego
wzrostu*

Analiza
makroekonomiczna
HERMIN
dla woj.
wielkopolskiego

po zakończeniu realizacji
Programu

* poziom bazowy wzrostu gospodarczego bez obciążenia kosztami realizacji WRPO

W trakcie realizacji Programu cel główny będzie weryfikowany pod względem jego
zgodności z aktualnym stanem celów wspólnotowych i krajowych, by realizacja Programu
była w jak największym stopniu z nimi zgodna.
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4.2. Cele szczegółowe programu
Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski skutkujące wzrostem konkurencyjności oraz odpowiednią liczbą nowych miejsc pracy wymaga realizacji następujących celów szczegółowych:


Poprawa warunków inwestowania
Inwestycje są najważniejszym elementem gospodarczego potencjału regionu.
Tworzenie warunków do ich przyciągania to rozbudowa otoczenia biznesu wraz
z mechanizmami kooperacji oraz poprawa stanu infrastruktury transportowej, informatycznej, środowiska i społecznej. Osiąganie tego celu jest możliwe w różnym stopniu przez wszystkie instrumenty realizowane w ramach programu.
Wszystkie z nich, pośrednio lub bezpośrednio, cel ten będą realizować.
 Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
Aktywność zawodowa ludności Wielkopolski należy dziś do najniższych w Unii
Europejskiej. Jej niski poziom jest jedną z najważniejszych barier wzrostu konkurencyjności regionu. Wzrost w tym zakresie zależy przede wszystkim od stanu
infrastruktury społecznej, a w tym edukacyjnej, skutkującej poprawą jakości zasobów ludzkich, także od rozwojem komunikacji zbiorowej, co skutkować powinno wzrostem mobilności przestrzennej mieszkańców.
 Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu
Dla sprostania wyzwaniom XXI wieku nie wystarczą dziś proste czynniki rozwoju. Niezbędna jest wartość dodana wynikająca z wiedzy i innowacji. Wielkopolska, jak wynika z diagnozy społeczno – gospodarczej, mimo dużego potencjału, nie należy w tym zakresie do czołówki liderów w kraju. Niskie nakłady na
tą sferę i mało efektywne mechanizmy ich wykorzystania powodują, iż regiony,
dla których wiedza i innowacje nie są jednymi z celów głównych, przegrywają
konkurencję z innymi regionami.
Ocenę stopnia osiągania celów szczegółowych programu można dokonywać jedynie na
poziomie oddziaływań. Wszystkie cele szczegółowe, realizowane w ramach programu są nierozdzielne. Oznacza to, iż nie ma miar odrębnych dla każdego z nich. Nie ma oddziaływań,
wynikających z realizacji tylko jednego z celów szczegółowych. W związku z tym, relacja
między celami szczegółowymi programu a parametrami opisującymi stopień ich osiągania ma
charakter horyzontalny, możliwy do zaprezentowania jedynie w układzie macierzowym. Każdy ze wskaźników oddziaływania określony na poziomie programu, w mniejszym lub większym stopniu wynika z realizacji każdego z celów szczegółowych.
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Poziom wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość
w roku
bazowym

Zakładana wartość w
roku docelowym
(2013)

Utworzone miejsca pracy –
w tym mężczyźni, kobiety (brutto, ekwiwalent pełnego etatu)
(liczba)

szt.

0

10 090

IZ WRPO

rocznie

- w tym dla mężczyzn

szt.

0

4268

IZ WRPO

rocznie

- w tym dla kobiet

szt.

0

5822

IZ WRPO

rocznie

Utworzone miejsca pracy (netto)
(liczba)

Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny

Zmiana bilansu handlowego województwa(w cenach bieżących)
w wyniku realizacji programu

Poziom zatrudnienia
(pracujący)

szt.

% PKB

osoby

Odsetek gospodarstw domowych
wyposażonych w komputery do
ogółu gospodarstw domowych

%

0

0

1 223 700
(2005 r.)

38,6
(2005r.)

10 000

-0,44*
do poziomu
bazowego

1 709 900
(2013r.)

78,0
(2013r.)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

Szacunek
na podstawie analizy
makroekonomicznej
HERMIN
dla woj.
wielkopolskiego
GUS,
Analiza
makroekonomiczna
HERMIN
dla woj.
wielkopolskiego
GUS,
Analiza
makroekonomiczna
HERMIN
dla woj.
wielkopolskiego
GUS

po zakończeniu realizacji Programu

po zakończeniu realizacji Programu

po zakończeniu realizacji Programu

rocznie

* Według prognozy makroekonomicznej dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej przez WARR we
Wrocławiu przy pomocy modelu HERMIN, bilans handlowy regionu w latach 2007-2013 jest dodatni, a wartość
ujemna wskaźnika pokazuje zmniejszenie wartości bilansu poprzez obciążenie kosztami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Efekt dodatni pojawi się (według prognozy makroekonomicznej) po 2013 roku.

Cele szczegółowe programu są ilustracją spójności zaprojektowanego pola interwencji
oraz spodziewanej synergii wynikającej z realizacji poszczególnych priorytetów.
Cele programu realizowane będą poprzez następujące priorytety:


Konkurencyjność przedsiębiorstw
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Infrastruktura komunikacyjna



Środowisko przyrodnicze



Rewitalizacja obszarów problemowych



Infrastruktura dla kapitału ludzkiego



Turystyka i środowisko kulturowe



Pomoc techniczna.

Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich
obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów także ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu.
Relacja między celami szczegółowymi programu a jego priorytetami:

Środowisko przyrodnicze

Rewitalizacja obszarów
problemowych

X

X

X

X

Wzrost aktywności
zawodowej
mieszkańców

X

X

X

X

Wzrost udziału wiedzy i innowacji w
gospodarce regionu

X

X

X

X

Turystyka i środowisko
kulturowe

Infrastruktura komunikacyjna

Poprawa warunków
inwestowania

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Konkurencyjność
przedsiębiorstw
Cele szczegółowe WRPO

Priorytety WRPO

X

X

„Konkurencyjność przedsiębiorstw” jest specyficznym priorytetem, który ma na celu
bezpośrednie oddziaływanie na przedsiębiorstwa w regionie. Realizacja pozostałych priorytetów działać będzie pośrednio poprzez poprawę warunków ich funkcjonowania. Infrastruktura
komunikacyjna przyczyniać się będzie do wzrostu przepływu towarów, usług oraz informacji,
odpowiedni stan środowiska przyrodniczego zapewni harmonijny i zrównoważony rozwój, a
infrastruktura dla kapitału ludzkiego wzmocni zasoby na rynku pracy. Uzupełniające względem tych oddziaływań będą odnowa miast, restrukturyzacja pewnych obszarów oraz turystyka.
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Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji
priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Priorytety EFRR a priorytety WRPO

Priorytety EFRR

X

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turystyka
Inwestycje w kulturę

X

Inwestycje energetyczne

Turystyka i środowisko kulturowe

Środowisko przyrodnicze

X

Środowisko

Inwestycje w transport

X

X
X

Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i
rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych
miejsc pracy

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Społeczeństwo informacyjne

Rewitalizacja obszarów problemowych

Badania i rozwój technologiczny, innowacje i
przedsiębiorczość

Infrastruktura komunikacyjna

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Priorytety WRPO

X

X

X

X

X
X

X

Inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe)

X

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną

X
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4.3. Spójność celów programu z celami innych polityk
4.3.1.Cel główny WRPO
Cel główny WRPO realizuje równocześnie cele innych polityk sformułowane w następujących dokumentach:

Cel główny/strategiczny

Dokument programowy
Odnowiona Strategia Lizbońska (Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia na lata
2005-2008*

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013**

Wytyczne dla wzrostu i zatrudnienia:
1. Zwiększenie atrakcyjności Europy i
jej regionów pod względem inwestycji i
zatrudnienia
2. Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu
3. Zwiększenie liczby i poprawa jakości
miejsc pracy

Strategia Rozwoju Kraju na lata
2007-2015***

Podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski: poszczególnych
obywateli i rodzin

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności)****

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Polityka wewnątrzregionalna (Strategia
rozwoju województwa wielkopolskiego
do 2020 roku)

Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców

* Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2005-2008, COM
(2005) 141, z dn. 12.04.2005r.
** Decyzja Rady (WE) nr 2006/702/WE z dn. 6.10.2006 w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty
dla spójności (Dz. Urz. UE L 291 z dn. 21.10.2006, str. 11-32
*** Projekt przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r.
**** Projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów 29 listopada 2006r. i zaakceptowany przez Komisję
Europejską w maju 2007 roku
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4.3.2.Cele szczegółowe WRPO
Cele szczegółowe innych polityk
Cel szczegółowy WRPO

Odnowiona
Strategia
Lizbońska

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Strategia
Rozwoju Kraju

 Europa jako
bardziej
atrakcyjne
miejsce do
lokowania
inwestycji

 Zwiększenie
atrakcyjności
Europy i jej
regionów pod
względem
inwestycji i
zatrudnienia

 Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej i
społecznej
 Rozwój regionalny i podniesienie spójności
terytorialnej

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności)
 Budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i
społecznej, mającej podstawowe znaczenie
dla wzrostu
konkurencyjności Polski
 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Poprawa warunków inwestowania

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do
2020 roku
 Dostosowanie
przestrzeni do
wyzwań XXI
wieku
 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa

 Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych
na obszarach
wiejskich
 Tworzenie
większej ilości i lepszych
miejsc pracy

 Zwiększenie
liczby i poprawa jakości
miejsc pracy

Wzrost aktywności zawodowej
mieszkańców
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 Wzrost zatrud-  Poprawa jakości
 Zwiększenie efeknienia i podniekapitału ludzkiego tywności wykosienie jego jako- i zwiększenie
rzystania potenści
spójności społeczcjałów rozwojonej
wych wojewódz Budowa zintetwa

Wzrost
konkurengrowanej
cyjności
polskich
wspólnoty spo Wzrost komperegionów i przełecznej i jej
tencji mieszkańciwdziałanie ich
bezpieczeństwa
ców i promocja
marginalizacji
zatrudnienia
 Rozwój regiospołecznej, gosponalny i podnie Wzrost spójności
darczej i przesienie spójności
i bezpieczeństwa
strzennej
terytorialnej
społecznego
 Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich
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Cele szczegółowe innych polityk
Cel szczegółowy WRPO

Odnowiona
Strategia
Lizbońska

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Strategia
Rozwoju Kraju

 Wiedza i innowacyjność
na rzecz
wzrostu

 Poprawa poziomu wiedzy
i innowacyjności na rzecz
wzrostu gospodarczego

 Wzrost konkurencyjności i
innowacyjności
gospodarki

Wzrost
udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

 Rozwój regionalny i podniesienie spójności
terytorialnej

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności)
 Podniesienie
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w tym
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości
dodanej oraz
rozwój sektora
usług

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do
2020 roku
 Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych Województwa
 Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja
zatrudnienia

 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych
na obszarach
wiejskich

Powyższa tabela przedstawia relacje pomiędzy celami szczegółowymi WRPO a celami
szczegółowymi innych polityk. Tabela pokazuje również, w jakich relacjach cele WRPO są
spójne z celami szczegółowymi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Otóż wszystkie trzy cele szczegółowe WRPO („Poprawa warunków inwestowania”, „Wzrost aktywności
zawodowej mieszkańców” oraz „Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu”)
korespondują zarówno z celem 5 NSRO - „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie ich marginalizacji”, jak i z celem 6. „Wyrównywanie szans rozwojowych i
wspomagania zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”. Cel 1 WRPO - „Poprawa warunków inwestowania” jest jednocześnie zbieżny z celem 3. NSRO „Budowa i modernizacja
infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”, a cel 2. WRPO - „Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców” koresponduje z celem 2. NSRO - „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”.
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Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez
inwestowanie w kapitał ludzki

Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc
pracy oraz zmniejszanie bezrobocia

Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz
zapewnienie warunków konkurencji w
sektorach sieciowych

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw

Priorytety WRPO

Rozwój przedsiębiorczości

Priorytety
Krajowego Programu Reform
na lata 2005 - 2008

Konsolidacja finansów publicznych i poprawa zarządzania finansami publicznymi

4.3.3.Priorytety programu a Krajowy Program Reform 2005 2008

Priorytet I
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet II
Infrastruktura komunikacyjna
Priorytet III
Środowisko przyrodnicze
Priorytet IV
Rewitalizacja obszarów problemowych
Priorytet V
Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
Priorytet VI
Turystyka i środowisko kulturowe
Priorytet VII
Pomoc techniczna
Relacja, celów i priorytetów WPRO do priorytetów Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 ma szczególne znaczenie. Krajowy Plan Reform jest podstawowym dokumentem określającym sposób realizacji przez Polskę odnowionej strategii lizbońskiej. Określa
działania w sferach gospodarczej i społecznej służące zrównoważonemu finansowo, ekonomicznie, społecznie i ekologicznie rozwojowi kraju, czyli także rozwojowi Wielkopolski. Jest
odpowiedzią na wytyczne Komisji Europejskiej obejmujące trzy podstawowe obszary: makroekonomiczny, mikroekonomiczny oraz rynek pracy.
KPR na lata 2005-2008 nie obejmuje całej perspektywy finansowej WRPO. W związku
z tym, realizacja WRPO wymaga ciągłego reagowania na kolejne wersje tego dokumentu, by
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program regionalny w jak największym stopniu uwzględniał potrzeby wdrażania strategii lizbońskiej na terenie kraju.
Krajowy Program Reform na lata 2008-2011, choć formułuje bardziej ogólne priorytety:


aktywne społeczeństwo,



innowacyjna gospodarka,



sprawne instytucje,

nie stworzył przesłanek do istotnych zmian w WRPO, także w sposobie jego realizacji.
W związku z przyjęciem przez Państwa Członkowskie w czerwcu 2010r. nowego, długofalowego programu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej – strategii „Europa 2020”,
który zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską, opracowany został nowy Krajowy
Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Nowy KPR skupia się na tych
działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowie nowych
przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych :


Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego;



Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego;



Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Relacje między WRPO a Krajowym Programem Reform są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony WRPO bezpośrednio realizuje poszczególne priorytety tego dokumentu. Z drugiej
strony, WRPO jest w pewnym sensie beneficjentem określonych w poszczególnych priorytetach Krajowego Programu Reform działań rządu w sferze legislacyjnej.

4.4. Strategia programu a kwestie horyzontalne
Strategia programu będzie realizowana poprzez osiąganie celów przy pomocy działań
zaprojektowanych w ramach poszczególnych priorytetów. Jednak efektywne wykorzystanie
środków dostępnych na realizację programu wymaga strategicznego podejścia do kilku kwestii horyzontalnych, niezależnie od tego, Jak cel będzie osiągany. Do najważniejszych z nich
należą:

a)

Zrównoważony rozwój

Strategią programu jest, by rozwój społeczno-gospodarczy województwa, który jest
efektem integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, następował z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń.
Strategia WRPO realizowana będzie z poszanowaniem następujących zasad:


zachowanie możliwości odtwarzania się zasobów odnawialnych,



efektywne użytkowanie zasobów nieodnawialnych i dążenie do ich zastępowania substytutami,

103

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013



stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych oraz z innych zastosowań
substancji niebezpiecznych i toksycznych,



ograniczanie uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczanie granic wyznaczonych jego odpornością,



stała ochrona i odtwarzanie, jeżeli istnieje taka możliwość, różnorodności biologicznej na czterech poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym
i genowym,



tworzenie podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do ograniczonych zasobów i możliwości odprowadzania zanieczyszczeń,



uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących zwłaszcza lokalnego środowiska,



dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa ekologicznego jednostkom
ludzkim, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu (tworzenie i kultywowanie więzi lokalnych).

Projekty współfinansowane w ramach programu operacyjnego będą w pełni zgodne z
postanowieniami dyrektyw oś: siedliskowej i ptasiej. W fazie wyboru projektów zostaną zastosowane odpowiednie kryteria kwalifikacyjne celem zagwarantowania, że projekty spełniają
wymagania nakreślone przez powyżej wymienione dyrektywy. Współfinansowanie projektów, które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 (tzn. te obszary, które w opinii Komisji Europejskiej powinny zostać wyznaczone 1 maja 2004 roku, ale nie zostały wyznaczone przez Polskę), nie będzie dozwolone.
Strategią programu jest zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Działania bezpośrednie obejmą infrastrukturę ochrony środowiska oraz
ochronę zasobów przyrodniczych, a także proekologiczne inwestycje w przedsiębiorstwach.
Natomiast działania pośrednie będą polegały na określeniu wymagań środowiskowych
względem wszystkich projektów realizowanych w ramach WRPO, zróżnicowanych w zależności od ich rodzaju. Ocena wpływu na środowisko, a w tym wymagania wynikające z dyrektyw, siedliskowej, ptasiej oraz wodnej będą jednym z podstawowych kryteriów oceny projektów.
Rozwiązanie instytucjonalne dotyczące koordynacji różnych aspektów środowiskowych, w tym dotyczących respektowania linii demarkacyjnej, wynikających z różnych polityk
oraz programów operacyjnych, opisuje Rozdział 7.12.

b)

Efektywność energetyczna

Realizacja celów WRPO poprzez poszczególne priorytety wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do 2025 roku. Wpisuje się w następujące, długofalowe kierunki działań określone w tym dokumencie:
1. Zdolności wytwórcze krajowych źródeł paliw i energii.
3. Zdolności transportowe i połączenia transgraniczne.
4. Efektywność energetyczna gospodarki.
5. Ochrona środowiska.
6. Wzrost odnawialnych źródeł energii.
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Strategia programu realizowana będzie w tym zakresie poprzez zwiększenie efektywności wytwarzania oraz wykorzystania energii, a także poprzez uczynienie z efektywności energetycznej jednego z głównych kryteriów oceny działań we wszystkich priorytetach.
Działania bezpośrednie obejmą zwiększenie efektywności wytwarzania energii, między
innymi zgodnie z Dyrektywą 2004/8/WE o kogeneracji, oraz wsparcie wytwarzania energii
odnawialnej. Natomiast działania pośrednie skierowane zostaną na efektywność przesyłu
energii oraz jej wykorzystania, zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny.
Jednym z ważnych aspektów środowiskowych strategii programu jest przeciwstawianie
się zmianom klimatycznym. Na poziomie programu przyczyniać się będą do tego wymagania
środowiskowe względem projektów, dotyczące efektywności energetycznej.
We wszystkich stosownych przypadkach podczas przygotowania, wyboru i wdrażania
projektów pod uwagę brane będzie przede wszystkim racjonalne wykorzystanie energii, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii (np. wykorzystanie biogazu z oczyszczalni
ścieków bądź składowisk odpadów stałych, spalanie odpadów bytowych w elektrociepłowniach). Zasada ta będzie stosowana horyzontalnie we wszystkich odnośnych priorytetach w
całym WRPO.
Wszelkie działania dotyczące energii będą realizowane z poszanowaniem ustalonej linii
demarkacyjnej, zarówno w programach, jak i w dokumentach szczegółowych, między poszczególnymi politykami i programami operacyjnymi oraz przy uwzględnieniu synergii wynikającej z realizacji działań w ramach poszczególnych programów. Mechanizm zarządzania i
nadzór nad ustaloną linią demarkacyjną opisuje rozdział 7.12.

c)

Równość szans

Strategią programu będzie respektowanie zapisów art. 16 rozporządzenia 1083/2006 dotyczących promowania równości płci, dostępu osób niepełnosprawnych, udziału mniejszości
etnicznych oraz grup zagrożonych marginalizacją. Respektowanie tych zasad będzie jednym z
kryteriów oceny i selekcji projektów. Wszystkie projekty oceniane będą z punktu widzenia
barier dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto, zasady te będą uwzględnione już na etapie przygotowywania kryteriów wyboru projektów oraz warunków konkursów.
Równość szans będzie także przedmiotem monitorowania oraz oceny realizacji programu, a odpowiednie zapisy w tym zakresie znajdą się w dokumentach uszczegóławiających
procedury wdrażania.

4.5. Strategia programu a możliwości zarządzania głównymi kierunkami rozwoju województwa
W diagnozie dla poszczególnych sektorów zidentyfikowano wiele procesów rozwojowych, określono ich charakter, skalę oraz kierunki. Procesy te poddane zostały strategicznej
analizie SWOT. Określono, czy procesy negatywne można przezwyciężyć, czy zjawiska pozytywne można wzmocnić, jaki jest bilans zjawisk pozytywnych i negatywnych. Poddano
także analizie wpływ otoczenia, jakie są w nim czynniki zwiększające trudności, a jakie trudności osłabiające. Co jest dla regionu szansą, a co zagrożeniem.
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Wynikiem analizy SWOT są zaproponowane w strategii WRPO cele oraz priorytety.
Pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, czy wyznaczone w strategii programu kierunki działań pozwolą na zarządzanie procesami rozwojowymi w województwie, czy to zarządzanie
może mieć istotny wpływ na ich przebieg.
WRPO jest jednym z wielu instrumentów interwencji publicznej, jakie będą wykorzystane w latach 2007–2013 na terenie Wielkopolski. Oprócz WRPO planowana jest interwencja programów krajowych w ramach polityki spójności oraz realizacja innych polityk wspólnotowych - rolnej i rybackiej.
Z analizy makroekonomicznej, której wyniki zaprezentowano w rozdziale 8. wynika, iż
wpływ interwencji WRPO zarówno w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej,
będzie istotny. Oznacza to, iż realizacja celów oraz priorytetów programu daje możliwości zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w województwie. Daje możliwości wpływania
na kierunek ich działania oraz natężenie. Pamiętać należy, iż instrumenty zaplanowane w ramach WRPO dla rozwoju jednych dziedzin będą dominujące, a w innych uzupełniające.
Ambicją regionu jest, by realizacja celów, sformułowanych zarówno w części strategicznej, jak i realizacyjnej programu skutkowała przede wszystkim odrabianiem strat i niwelowaniem różnic względem sytuacji makroekonomicznej w Unii Europejskiej, mierzonej
przede wszystkim poziomem PKB per capita dla EU-27.
Szacuje się, iż w 2013 roku PKB per capita dla Wielkopolski wyrażone w PPS, w stosunku do średniej dla Eu-27 wyniesie 64,7%16

4.6. Strategia programu a zróżnicowania wewnątrzregionalne
Jedną z podstawowych kwestii, jaką rozstrzyga Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku jest odpowiedź na pytanie, czy wspierać bieguny wzrostu, czy niwelować różnice wewnętrzne koncentrując się na wspieraniu najsłabszych. Dokument ten
stwierdza, iż potrzebna jest równowaga w tym zakresie.
Powyższe ustalenie stanowi podstawę strategii WRPO w tym zakresie. Przyjęto w niej,
iż program koncentrować się będzie, niezależnie od dziedziny wsparcia równocześnie na:


Wzmacnianiu funkcji regionotwórczych ośrodków wzrostu, przede wszystkim w
takim zakresie, w jakim są one w stanie wpłynąć pozytywnie na otoczenie;



Wzmacnianiu zdolności absorpcyjnych w otoczeniu ośrodków wzrostu.

4.7. Realizacja strategii programu, a realizacja innych polityk i programów
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, WRPO będzie tylko jednym z instrumentów
publicznych, kształtujących przyszłość Wielkopolski w perspektywie najbliższych lat. Porównywalne pod względem finansowym, realizowane będą krajowe instrumenty w ramach
polityk spójności, rolnej i rybackiej. Realizowane będą także inne działania krajowe.

16

PKB dla Eu-27 w 2013 roku określono poprzez ekstrapolację prognozy dla 2008 roku według EUROSTATU.
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Efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO to nie tylko efekt wewnętrznej
spójności i synergii działań w ramach priorytetów tego programu. W dużym stopniu ta efektywność zależeć będzie od relacji między wszystkimi wymienionymi wyżej politykami. Polityki te nie mogą się nakładać oraz muszą być względem siebie synergiczne, nie tylko w wyniku spójności strategii sformułowanych w tych dokumentach, ale przede wszystkim na etapie
ich realizacji.
W związku z tym strategią WRPO jest stosowanie na etapie jej realizacji następujących
zasad:


Rozdzielności – działania WRPO nie mogą powielać działań realizowanych w
ramach innych polityk,



Synergii – działania w ramach WRPO nie mogą być oderwane od działań innych
polityk.

Dla realizacji wymienionych wyżej zasad zaplanowano mechanizm instytucjonalny w
ramach Instytucji Zarządzającej, opisany w rozdziale 7.12.
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5. Priorytety programu
Priorytet I
1.

Konkurencyjność przedsiębiorstw
Cele priorytetu

Cel główny:


Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:







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.

2.

Uzasadnienie i opis

Do najważniejszych czynników kształtujących konkurencyjność, obok kapitału ludzkiego oraz szeroko rozumianej infrastruktury, należą nowoczesność i różnorodność struktury gospodarczej, a także wyspecjalizowane otoczenie biznesu. Obecnie podstawowe znaczenie dla
zapewnienia konkurencyjności gospodarki mają innowacje. Jak wynika z diagnozy, Wielkopolska cechuje się zróżnicowaną strukturą gospodarki oraz znacznym udziałem małych i
średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony, mimo nakładów na badania i rozwój, przedsiębiorstwa regionu charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności. Niedostateczny jest
także rozwój instytucji otoczenia biznesu, w tym organizacji pozarządowych, szczególnie takich, które oferują specjalistyczne wsparcie usługowe i finansowe.
Mając to na uwadze, cel główny priorytetu będzie realizowany w regionie poprzez działania prowadzące do wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw, ich innowacyjności, powiązań
kooperacyjnych oraz współpracy z nauką. Realizacja celu głównego wzmocniona zostanie
dodatkowymi środkami pochodzącymi z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania
Technicznego, ukierunkowanymi na projekty, które mają wyraźne powiązanie z priorytetami
strategii Europa 2020 i wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji. Ponadto przewidziane jest
wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu oferujących różnorodny pakiet usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, finansowych, wsparcie technologiczne, jak również
pomoc we wstępnej fazie tzw. inkubowania przedsiębiorstwa.
Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości zakłada się wykorzystanie
możliwości tworzenia i rozwoju instrumentów finansowania, jakie oferuje inicjatywa wspólnotowa JEREMIE. Która obejmie wsparcie przedsiębiorstw, innowacje w przedsiębiorstwach,
ulepszony dostęp do finansowania dla MŚP, a także operacje finansowe w skali mikro wspierane w ramach osi priorytetowej nr I. W tym kontekście Instytucja Zarządzająca zamierza
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wykorzystać inicjatywę JEREMIE, która przekaże zarządzanie operacjami w tym obszarze
funduszowi Holding Fund. Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Instytucja Zarządzająca wybierze odpowiednio kompetentną instytucję finansową do działania jako fundusz Holding Fund inicjatywy JEREMIE, lub Instytucja Zarządzająca podejmie decyzję o
przekazaniu roli funduszu Holding Fund inicjatywy JEREMIE Europejskiemu Funduszowi
Inwestycyjnemu, przekazując dotację zgodnie z art. 44(b) Rozporządzenia Rady
1083/2006/WE17.
Struktura wsparcia według rodzajów instrumentów finansowych (podział na pożyczki,
poręczenia itd.) określona zostanie na etapie wdrożenia inicjatywy Jeremie.
Instrumentem wsparcia gospodarki, szczególnie w obszarach innowacji oraz badań i
rozwoju, będzie także Inicjatywa JESSICA.
Bardzo istotnym elementem poprawy innowacyjności będzie wsparcie dla powiązań o
charakterze klastrów, gdzie zaangażowane będą jednostki naukowe i przedsiębiorstwa.
Zaktywizowanie dużego potencjału sektora nauki i B+R na rzecz gospodarki przy pomocy funduszu regionalnego w ramach programu ma realną szansę na poprawę niezadowalającej dotąd współpracy między sektorem nauki, a sferą gospodarczą. W ramach działań przewidziano taką współpracę w postaci klastrów, gdzie współpracować będą ze sobą jednostki
sektora nauki, badań i rozwoju oraz przedsiębiorstwa i władze publiczne. W procesie tym
ważną rolę będą odgrywać instytucje pośredniczące, tzw. intermedia, których celem będzie
rozpoznanie potencjału sektora badań i rozwoju z jednej strony, a z drugiej precyzyjne określenie zapotrzebowania regionalnych firm.
W celu poprawy konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw przewidziano w
programie wsparcie inwestycyjne, które umożliwi wdrażanie nowych rozwiązań oraz przyczyni się do zwiększenia eksportu. Ponadto dotacje inwestycyjne przewidziane są przede
wszystkim dla firm tworzących nowe miejsca pracy, a także świadczących usługi związane z
turystyką.
Mając na uwadze niski poziom innowacyjności wielkopolskich firm preferowane będą
przede wszystkim projekty wspierające innowacje o znaczeniu regionalnym oraz wpisujące
się w wyniki forsight’u realizowanego w ramach programu krajowego.
W ten sposób fundusze z programu regionalnego powinny podnieść w znacznym stopniu regionalny poziom innowacyjności firm, a jednocześnie przedsiębiorcom o stosunkowo
wysokim poziomie innowacyjności pozwoli osiągnąć jeszcze wyższy pułap w tym zakresie.
Tego typu zróżnicowane wsparcie, jak wynika z licznych spotkań w regionie, pozwoli wielkopolskim przedsiębiorcom znacznie podnieść własną konkurencyjność zarówno w swojej
branży, jak i w wymiarze przestrzennym – regionalnym, krajowym czy zagranicznym.
Wsparcie bezpośrednie będzie przeznaczone jedynie dla sektora MSP. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie udzielane tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy wystąpi jasna
i znacząca korzyść dla regionu (np. wkład w klaster lub współpraca sektora nauki i przedsiębiorstw). Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie ograniczone do 10% alokacji przewidzianej w ramach tego priorytetu.
W przypadku projektów z zakresu inwestycji produkcyjnych nie przewiduje się realizacji projektów dużych w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006. W przypadku
zgłoszenia takiego projektu spełnione zostaną wymogi pkt. 42 preambuły Rozporządzenia
Rady 1083/2006.
17

21 lipca 2009r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jako Manager będzie
zarządzał Funduszem Powierniczym.
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Regionalne instytucje poza programem operacyjnym realizującym działania na terenie
województwa wielkopolskiego mogą liczyć na wsparcie biznesowe, komplementarne. W ramach Europejskiego programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP), który jest programem szczegółowym w stosunku do Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), przewidziano instrumenty finansowe: GIF oraz SMEG, które mają charakter
komplementarny w stosunku do finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
przewidzianych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Instrument GIF ma
na celu wspierać fundusze venture capital inwestujące w fazę seed i start-up (GIF 1) oraz fundusze venture capital inwestujące w fazę ekspansji (GIF 2). Instrument SMEG przewiduje natomiast dotacje na koszty administracyjne dla funduszy mikropożyczkowych oraz wsparcie
transdziałań sekurytyzacyjnych portfela pożyczek MSP w celu zwiększenia płynności funduszy pożyczkowych.
Komplementarne działania są również zapisane w programie „Możliwości”, stanowiącym program szczegółowy 7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i
Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej. Realizacja założeń tego programu przyczyni się do polepszenia możliwości w zakresie badań i innowacji w całej Europie oraz zapewni optymalne ich
wykorzystanie. Program ten zakłada również rozwój infrastruktur badawczych i optymalizację ich wykorzystania, wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych. Ponadto celem programu jest uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji, a także
zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii. Dostępny opis potencjalnych działań pozwala stwierdzić, że są one komplementarne do działań
projektowanych w WRPO w ramach pól interwencji określonych jako wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji oraz Sieci i kooperacja.
Ponadto, ważne dla rozwoju regionu projekty związane z działaniami wspierającymi realizację założeń Regionalnej Strategii Innowacji mogą być również realizowane w programach operacyjnych na poziomie krajowym np. foresight regionalny.
Jak wynika z diagnozy społeczno-gospodarczej regionu, mimo dużej dynamiki przedsiębiorczości, pogłębiają się dysproporcje w przestrzennym rozmieszczeniu aktywności gospodarczej. W celu poprawy tej sytuacji przewidziano w programie wsparcie inwestycyjne dla
firm powstających na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości.
Jedną z przyczyn dużych wewnętrznych zróżnicowań społeczno-gospodarczych w województwie jest różny poziom atrakcyjności inwestycyjnej. W celu poprawy istniejącej sytuacji w programie operacyjnym przewidziano wsparcie infrastruktury terenów inwestycyjnych,
w ramach którego realizowane będą projekty umożliwiające budowę dróg dojazdowych i
wewnętrznych, bocznic kolejowych, a także z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury energetycznej oraz informatycznej.
W Wielkopolsce, jak wynika z danych GUS, rośnie z roku na rok ilość odpadów, z czego około 86% to odpady pochodzące z działalności gospodarczej. Odnotowuje się także
wzrost emisji innych zanieczyszczeń do środowiska (z wyjątkiem gazowych i pyłów). Sytuacja ta, biorąc pod uwagę normy unijne w ochronie środowiska, zmusza do podjęcia działań
wpływających na zwiększenie roli przedsiębiorstw w ochronie środowiska. Planowane działania ogniskować się będą na projektach w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami,
gospodarki wodno-ściekowej oraz wprowadzaniu czystych technologii produkcyjnych (np.
BAT).
Powyższa sytuacja zadecydowała o wsparciu w bezpośrednich dotacjach dla sektora
MSP działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń różnego typu, a więc propagowanie produkcji przyjaznej środowisku. Realizowane projekty przyczynią się zarówno
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do zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędności energii, a z drugiej strony służyć
będą przedsiębiorstwom poprzez ograniczanie, w perspektywie, ich kosztów własnych.
W najbliższym czasie poprzez wdrożenie działań przyjętych w powstałej na początku
2004 roku Regionalnej Strategii Innowacji sytuacja regionu w tym zakresie powinna ulec
znaczącej zmianie. Przewidywane efekty tych działań, to między innymi: wzmocnienie sieci
instytucji wsparcia - Wielkopolskiej Sieci Innowacji, utworzenie konsorcjów instytucji otoczenia (w tym nauki), lokalnych ośrodków wsparcia, dysponujących wyspecjalizowanymi
kadrami i bliskich terytorialnie firmom. Planowane jest utworzenie nowych inkubatorów
technologicznych, centrum innowacji i transferu technologii oraz budowa Poznańskiego Inkubatora Zaawansowanych Technologii.
Aby zapewnić właściwą koordynację działań innowacyjnych w regionie władze samorządowe widzą potrzebę stworzenia, będąc jednocześnie animatorem takiego ciała, jednostki,
która monitorowałoby i koordynowałaby tego typu działania. Jednostka taka jednocześnie
podejmowałaby przedsięwzięcia mające na celu aktualizację zapisów Regionalnej Strategii
Innowacji, zgodnie ze zmieniającą się sytuacją i potrzebami wszystkich zaangażowanych w
tym przedsięwzięciu aktorów. Powołana pod koniec ubiegłego roku Rada ds. Innowacji przy
Marszałku Województwa jest pierwszym krokiem w kierunku podjęcia przez władze regionu
budowy skoordynowanego regionalnego systemu innowacji, wykorzystując obecne i znacznie
aktywizując potencjalne zasoby regionu w tym zakresie.
W ramach priorytetu przewiduje się także wsparcie instytucji otoczenia biznesu. Preferowane będą przede wszystkim projekty tworzące kompleksową ofertę dla przedsiębiorstw,
uwzględniające zasadę „jednego okienka”.
Realizacja głównego celu priorytetu poprzez poszczególne działania doprowadzi do
podwyższenia konkurencyjności regionalnej gospodarki przy wykorzystaniu istniejącego potencjału.

3.








Pola interwencji:

Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw
Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
Regionalna Strategia Innowacji
Instytucje otoczenia biznesu
Promocja regionalnej gospodarki
Sieci i kooperacja
Tereny inwestycyjne
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4.
Kod kategorii interwencji

Kategorie interwencji
Kategorie interwencji

Badania i rozwój technologii, innowacje i przedsiębiorczość
02

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

03

Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie
szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki
B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
Społeczeństwo informacyjne
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie
Transport
Drogi regionalne/lokalne
Energia
Energia elektryczna
Gaz ziemny
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
Oczyszczanie ścieków

05
07

08
09
10
15
23
33
35
45
46

5.
Pola interwencji
Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw

Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości

Spodziewane typy projektów
Typy projektów
Dotacje inwestycyjne dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw wspierające w szczególności:
 innowacje,
 przedsięwzięcia stosujące technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 działalność B+R w przedsiębiorstwach,
 utrzymywanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy,
 tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości,
 wzrost eksportu,
 usługi związane z turystyką,
 przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska.
Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania:
 fundusze pożyczkowe,
 fundusze poręczeniowe,
 inne finansowe instrumenty wsparcia MSP
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Typy projektów

Pola interwencji

 Tworzenie i rozwój instytucji wspierających rozwój innowacji i nowych technologii
oraz sieci tych instytucji
 Transfer technologii
 Infrastruktura B+R
Instytucje otocze-  Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiornia biznesu
czości oraz ich sieci
 Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych
Promocja regio Rozwój marketingu regionalnego
nalnej gospodarki  Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach
 Elektroniczne portale biznesowe i bazy danych,
 Badania i analizy potencjału gospodarczego
Sieci i kooperacja  Dotacje na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców, tzw. klastrów, o zasięgu lokalnym lub regionalnym
 Dotacje na wspólne inwestycje i działania marketingowe
Przygotowanie te- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym przede wszystkim drogi dojazdowe i werenów inwestywnętrzne, bocznice kolejowe, gospodarka wodno-ściekowa, dostarczanie energii elektryczcyjnych
nej i gazu przewodowego, infrastruktura informatyczna)
Regionalna Strategia Innowacji

6.
a)

Poziom
wskaźnika

Priorytet I.
Konkurencyjność
przedsiębiorstw

Efekty realizacji
Produkty

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

szt.

0

30

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

20

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

1270

IZ
WRPO

rocznie

- w miastach

szt.

0

720

IZ
WRPO

rocznie

- na obszarach wiejskich

szt.

0

550

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

1060

IZ
WRPO

rocznie

Nazwa wskaźnika

Liczba projektów z zakresu B+R w
MSP
Liczba projektów współpracy pomiędzy przesiębiorstwami a jednostkami
badawczymi
Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla
MSP
w zależności od lokalizacji:

w zależności od rodzaju wsparcia:
- przedsiębiorstwa innowacyjne
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- przedsiębiorstwa wdrażające
projekty w zakresie
ekoefektywności
w zależności o wielkości:

szt.

0

740

IZ
WRPO

rocznie

- mikro

szt.

0

540

IZ
WRPO

rocznie

- małe

szt.

0

440

IZ
WRPO

rocznie

- średnie

szt.

0

290

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

200

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

7 269

IZ
WRPO

rocznie

ha

0

250

Dane beneficjenta

Rocznie

- w tym na obszarach wiejskich

ha

0

100

Dane beneficjenta

Rocznie

Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE
Liczba projektów promujących
przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i
nowe technologie
Liczba podmiotów biorących udział
w regionalnym projekcie promocji
gospodarczej

€

0

265 000
000

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

1

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

80

Dane beneficjenta

rocznie

w tym: przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności
Beneficjenci wsparci przez fundusz
w ramach inicjatywy finansowej
JEREMIE
Powierzchnia uzbrojonych terenów
inwestycyjnych

b)

Poziom wskaźnika

Priorytet I.
Konkurencyjność przedsiębiorstw

Rezultaty

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

€

0

600 000
000

IZ
WRPO

po zakończeniu realizacji
Programu

Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto, odpowiedniki zatrudnienia w
pełnym wymiarze godzin)

szt.

0

4 200

Dane beneficjenta

rocznie

- w tym kobiety

szt.

0

2300

Dane beneficjenta

rocznie

Jednostka

Nazwa wskaźnika

Dodatkowe

inwestycje wykreowane
dzięki wsparciu
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Liczba utworzonych miejsc pracy w
zakresie B+R – etaty badawcze (w
okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu)

7.












szt.

0

150

5 lat po
Dane berozpoczęciu
neficjenta
projektu

Potencjalni beneficjenci

przedsiębiorcy / MSP,
instytucje otoczenia biznesu,
instytucje finansowe
jednostki naukowe,
szkoły wyższe,
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
partnerzy społeczni i gospodarczy,
podmioty realizujące projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.
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9.

Spójność z innymi politykami i programami

Priorytet
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Zintegrowany Pakiet
Wytycznych dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia – odnowiona
Strategia Lizbońska

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności)

Strategia Rozwoju Województwa

Strategia
Rozwoju Kraju

Priorytet I

2.1.

Wytyczna 3

Cel 1

Priorytet 1

Konkurencyjność
przedsiębiorstw

Zwiększenie i
lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT

Promowanie efektywnej
alokacji zasobów zorientowanej na wzrost i zatrudnienie

2.2.

Wytyczna 7

Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości

Zwiększenie i poprawa
inwestycji w dziedzinie
badań i rozwoju

Tworzenie warunków dla
utrzymania
trwałego i wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego

Cel operacyjny
1.5
Przygotowanie i
racjonalne wykorzystanie terenów
inwestycyjnych
Cel operacyjny
2.2
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw
Cel operacyjny
2.3
Wzrost udziału
nauki i badań w
rozwoju regionu
Cel operacyjny
3.3
Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia
Cel horyzontalny 4
Innowacje

2.4.
Poprawa dostępu do finansowania

Wytyczna 8
Wspieranie wszelkich
form innowacji
Wytyczna 10
Wzmocnienie konkurencyjnej przewagi europejskiej bazy przemysłowej
Wytyczna 15
Promowanie kultury w
większym stopniu opartej
na przedsiębiorczości i
stworzenie otoczenia
sprzyjającego rozwojowi
MŚP

Cel 3
Podniesienie
konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności i
innowacyjności gospodarki
Priorytet 6
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Wsparcie udzielone w ramach priorytetu wpłynie także na realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
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Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 1 „Badania
i rozwój nowoczesnych technologii” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu),
Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery B+R” (kryterium demarkacji jest wartość
projektu), Oś priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji” (kryterium demarkacji jest
rodzaj projektu/instrumentu finansowego), Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa” (kryterium demarkacji jest wartość projektu), Oś
priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu
oraz wartość projektu, Oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”(kryterium demarkacji jest rodzaj projektu), Oś priorytetowa 8
”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu)



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa IV
„Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu i typ beneficjenta),



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu), Priorytet IV „Szkolnictwo i nauka”, (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu) Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu),



Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie „Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, Działanie „Działania informacyjne i
promocyjne” Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Działanie „ Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, Oś 4 LEADER, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu, rodzaj działalności lub lokalizacja mikroprzedsiębiorstwa)



Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: Oś priorytetowa II „Akwakultura,
rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i
akwakultury” - Środek 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”, Środek 2.5 „Inwestycje
w zakresie przetwórstwa i obrotu”, Oś priorytetowa III „Środki służące wspólnemu interesowi” – Środek 3.1. „Działania wspólne”, Środek 3.4. „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”, Środek 3.5. „Projekty pilotażowe”.
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Priorytet II
1.

Infrastruktura komunikacyjna
Cele priorytetu

Cel główny:


Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia.

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:




Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu
zbiorowego, łączności oraz informatycznej.
Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.
Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

2.

Uzasadnienie i opis

Nieograniczony przepływ towarów, usług, osób i informacji to podstawowy czynnik
kształtujący konkurencyjność regionu. Wielkopolska w porównaniu z innymi regionami Unii
Europejskiej jest regionem o niskim poziomie i jakości infrastruktur drogowej, kolejowej,
lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej. Poziom ten jest ponadto silnie zróżnicowany przestrzennie. Wpływa to znacząco na konkurencyjność oraz możliwości
inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Z kolei, zróżnicowanie przestrzenne dostępu do poszczególnych rodzajów infrastruktury jest jedną z głównych przyczyn wewnętrznych zróżnicowań poziomu rozwoju skutkujących postępującą marginalizacją poszczególnych części województwa oraz określonych grup mieszkańców. Skutkuje to także ograniczonym wykorzystaniem wewnętrznego potencjału rozwojowego.
Województwo wielkopolskie położone jest na trasie Berlin – Warszawa - Moskwa. Z tej
renty lokalizacyjnej, czyli dobrego położenia geograficznego, nie może niestety skorzystać
cały region, a jedynie jego środkowa część. Północny i południowy kraniec regionu są słabo
powiązane z obszarem centralnym. Poza tym, w województwie od lat obserwowana jest postępująca degradacja dróg, będąca skutkiem ich przeciążenia i narastających zaległości remontowych, w wyniku czego w sposób istotny pogarsza się także bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ze względu na potrzebę koncentracji środków przeznaczonych w ramach Programu na
infrastrukturę drogową, wsparciu będą podlegać drogi o ściśle określonych parametrach (np.
długość, szerokość, nośność), w szczególności stanowiące istotny element regionalnego układu komunikacyjnego. Nie przewiduje się wsparcia projektów dotyczących dróg wewnętrznych.
Preferowane będą projekty poprawiające połączenie regionalnego systemu drogowego z
siecią korytarzy transportowych. Podstawą będzie plan modernizacji dróg wojewódzkich
przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
W przypadku dróg powiatowych i gminnych wsparciu podlegać będą przede wszystkim
grupy projektów tworzących trasy komunikacyjne, a przez to nadające im znaczenia regionalnego. Są drogi lokalne w województwie, które zmodernizowane kompleksowo, mogą stanowić alternatywę dla dróg regionalnych, a przez to poprawić połączenia wewnętrzne.
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Są obszary w województwie, które ze względu na swą sytuację gospodarczą wymagają
wsparcia, także w zakresie dostępności komunikacyjnej.
Ważnym problemem, nie tylko komunikacyjnym i gospodarczym, ale także społecznym, jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poprawa stanu dróg, ich nawierzchni, nośności,
czy budowa obwodnic, mogą znacząco poprawić sytuację w tym zakresie.
Istotnym mankamentem sieci drogowej w województwie są „wąskie gardła”, wynikające z braku obwodnic oraz ze złego stanu mostów i wiaduktów.
Ważne są także efekty środowiskowe. Poprawa płynności ruchu drogowego znacząco
może ograniczyć emisję spalin do atmosfery oraz przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Wg danych GUS za rok 2004 miejski transport zbiorowy funkcjonuje w 30 miastach
województwa wielkopolskiego. Nie jest on jednak dostosowany do potrzeb mieszkańców regionu, na co wskazuje nasilające się zatłoczenie dróg miejskich komunikacją indywidualną,
skutkujące pogarszającym się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wzrostem emisji zanieczyszczeń ze środków transportu do powietrza. W związku z tym w ramach Programu
przewidziane jest wsparcie dla projektów dotyczących unowocześnienia, modernizacji infrastruktury, uzupełnienia istniejących linii komunikacji zbiorowej łącznie z wyposażeniem w
nowy, przyjazny dla środowiska tabor i inną infrastrukturę. Priorytetowo będą traktowane
projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.
Szczególne znaczenie ma poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej oraz połączenie jej z szerszym otoczeniem. Przy wyborze projektów z zakresu
komunikacji miejskiej preferowane będą przede wszystkim rozwiązania wielofunkcyjne, pozwalające na integrację miejskich środków transportu z innymi. Preferowane będą takie, które
połączą przystanki tramwajowe ze stacjami kolejowymi. Dzięki temu transport publiczny
ulegnie rozproszeniu, co obniży jego koszty. Obecnie większość dojeżdżających do aglomeracji poznańskiej kończy swą podróż na Dworcu Głównym w Poznaniu, w centrum, a potem
kontynuuje podróż, często w kierunku odwrotnym, tracąc czas, do dzielnic poza śródmieściem. Jedną z przyczyn takiego stanu jest także nieodpowiednia liczba przystanków kolejowych. Realizowane projekty powinny ograniczyć to zjawisko.
Tendencja spadkowa w zakresie przewozów pasażerów i ładunków towarowych koleją,
obserwowana w ostatnich latach w Wielkopolsce, jest spowodowana złym stanem technicznym regionalnych linii kolejowych oraz postępującym niszczeniem taboru kolejowego. W celu odwrócenia tej tendencji przewiduje się skierowanie części środków strukturalnych dostępnych w ramach priorytetu na projekty modernizacji regionalnych linii kolejowych i zakupu
taboru.
Dziś obserwuje się zjawisko, które można nazwać marginalizacją osób na rynku pracy,
ze względu na ich miejsce zamieszkania. Niska częstość oraz długi czas przejazdu ograniczają
nie tylko dostęp do rynku pracy, ale także do administracji, kultury, czy usług społecznych.
Skutkuje to przede wszystkim marginalizacją obszarów wiejskich.
Ze względu na wzrastające potrzeby w zakresie transportu lotniczego projekty tego rodzaju realizowane w ramach priorytetu koncentrować się będą na umożliwieniu obsługi większej liczby lotów i pasażerów oraz podwyższaniu standardu lotniska Poznań-Ławica. Lotnisko to może otrzymać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach WRPO wsparcie otrzymają te projekty rozbudowy lotniska, które ze względu
na swą wartość, co wynika z wyznaczonej linii demarkacyjnej, nie mogą otrzymać wsparcia
na poziomie krajowym, a są istotne dla jego rozwoju.
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Możliwości techniczne, jakie oferują rozwijające się bardzo szybko technologie informacyjne - teleinformatyka i informatyka oraz cyfrowe media audiowizualne, a także aspiracje
cywilizacyjne Polski w ramach integracji europejskiej, stawiają wyzwanie do przeprowadzenia przemyślnej i skoordynowanej informatyzacji regionu. Z tego względu, określając pola interwencji priorytetu dostrzeżono, że efektywne wykorzystanie potencjału informatyzacji nie
będzie pełne bez rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności regionalnych
sieci szkieletowych (w tym również bezprzewodowego dostępu do Internetu) oraz bez włączenia administracji publicznej do korzystania z nowych możliwości technicznych. Obecnie
skutkiem infrastrukturalnych ograniczeń jest niski poziom informatyzacji dużej części terenów wiejskich.
Wsparcie w ramach WRPO otrzyma przede wszystkim projekt rozbudowy sieci szerokopasmowej w województwie. Powstanie infrastruktura, która przede wszystkim pozwoli
wyeliminować „białe i szare obszary” w tym zakresie, szczególnie na terenach wiejskich, w
dostępie zarówno mieszkańców, firm, jak i administracji.
Drugim obszarem w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego będzie tworzenie
e-usług w administracji. Poprawa dostępu do tych usług przy równoczesnej poprawie dostępu
mieszkańców do Internetu, pozwoli ograniczyć marginalizację niektórych części Wielkopolski. Interwencja w infrastrukturę dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce
będzie stanowić uzupełnienie interwencji krajowej w ramach PO IiŚ oraz PO IG.
Wszelkie inwestycje infrastrukturalne powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować
w doliny rzeczne, szczególnie objęte siecią Natura 2000 oraz zagrożone powodzią.

3.






Pola interwencji:

Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Regionalne przewozy pasażerskie
Miejski transport zbiorowy
Infrastruktura lotnisk
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
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4.

Kategorie interwencji

Kod kategorii interwencji

Kategorie interwencji
Społeczeństwo informacyjne

10
13
16
18
23
25
29
52

Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-kształcenie, eintegracja itp.)
Transport
Kolej
Tabor kolejowy
Drogi regionalne/lokalne
Transport miejski
Porty lotnicze
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Promowanie czystego transportu miejskiego

5.

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów

Pola interwencji
Infrastruktura drogowa
i bezpieczeństwa ruchu
drogowego

Regionalne przewozy
pasażerskie
Miejski transport zbiorowy

Infrastruktura lotnisk
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (z
wyjątkiem dróg gminnych kwalifikujących się do wsparcia w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
Budowa i przebudowa mostów, wiaduktów i innych obiektów drogowych
na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych
Modernizacja regionalnej sieci kolejowej
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego w
miastach
Systemy telematyki komunikacji publicznej,
Integracja różnych rodzajów systemów transportu,
Promocja czystego miejskiego transportu publicznego
Rozbudowa infrastruktury lotniska Poznań Ławica
Budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi
budowy lub rozbudowy sieci dostępowych
Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu
Platformy elektroniczne na poziomie regionalnym i lokalnym
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
Projekty z zakresu e-administracji (z wyjątkiem projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka), e-zdrowia, e-kultury, e-edukacji (z wyjątkiem projektów
realizowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko)
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6.
a)

Efekty realizacji
Produkty

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Poziom wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Priorytet II. Infrastruktura
komunikacyjna

Liczba projektów z zakresu transportu

szt.

0

100

Długość nowych dróg

km

0

64

- w tym wojewódzkie

km

0

27

- w tym gminne i powiatowe

km

0

37

km

0

780

- w tym wojewódzkie

km

0

160

- w tym gminne i powiatowe

km

0

620

Długość zrekonstruowanych linii kolejowych

km

0

80

Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej

szt.

0

230

pasażerowie

0

25 000

szt.

0

27

- w tym e-usługi

szt.

0

5

- w tym na obszarach wiejskich

szt.

0

20

Długość zrekonstruowanych dróg

Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej
Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego:
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Źródło
danych

IZ
WRPO
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO

Częstość
pomiaru

rocznie
rocznie

rocznie

rocznie

rocznie

rocznie

rocznie

rocznie

rocznie

rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
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b)

Poziom
wskaźnika

Rezultaty

Nazwa wskaźnika

Wartość
Jednostka w roku
bazowym

Priorytet Udział nowowybudowanych i zmoderII. Infra- nizowanych dróg w ogólnej długości
struktura dróg publicznych regionu
komuni- w tym powiatowych i gminnych na
kacyjna
obszarach wiejskich
Liczba miejsc pracy utworzonych do
obsługi technologii informacyjnych w
wyniku zrealizowanych projektów
- w tym liczba miejsc pracy dla kobiet

Zakładana
wartość w
roku docelowym
(2013)

Źródło
danych
Dane beneficjentów
+GUS
Dane beneficjentów

Częstość
pomiaru

%

0

3,9

%

0

3,2

szt.

0

800

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

0

450

Dane beneficjentów

rocznie

rocznie

rocznie

3 lata po
rozpoczęciu realizacji
projektu
oraz na
koniec
okresu
programowania
3 lata po
rozpoczęciu realizacji
projektu
oraz na
koniec
okresu
programowania

Oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i
zrekonstruowanych drogach

€

0

130 500
000

Dane beneficjentów

Oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i
zrekonstruowanych liniach kolejowych

€

0

2 542 000

Dane beneficjentów

osoby

0

100 000

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

0

35

Dane beneficjentów

rocznie

osoby

0

500 000

Dane beneficjentów

rocznie

osoby

0

200 000

osoby

0

100 000

Przyrost liczby ludności korzystającej z
komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu
Liczba powiatów, w których wybudowano węzeł sieci szerokopasmowej
Liczba osób, które uzyskały możliwość
dostępu do sieci NGA (sieci internetowej nowej generacji)*
- w tym na obszarach wiejskich
Liczba osób, przyłączonych do szerokopasmowego Internetu
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Dane beneficjenrocznie
tów
Dane beneficjenrocznie
- w tym na obszarach wiejskich
osoby
0
20 000
tów
* Liczba osób zamieszkujących miejscowości zlokalizowane w promieniu 2 km od światłowodowego węzła dystrybucyjnego sieci szerokopasmowej
** Liczba przyłączy liczona jako liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci za pośrednictwem FTTH lub FTTB. Dla budynków wielorodzinnych podłączonych za pośrednictwem technologii FTTB do wartości wskaźnika zlicza się wszystkie gospodarstwa domowe w danym budynku

- w tym w technologii FTTH/FTTB**

7.















osoby

0

80 000

Potencjalni beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,
instytucje kultury,
organizacje pozarządowe,
partnerzy społeczni i gospodarczy,
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych
związków wyznaniowych,
przedsiębiorcy / MSP,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.
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Spójność z innymi politykami i programami

9.
Priorytet Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Priorytet II
Infrastruktura
komunikacyjna

1.1
Rozszerzenie i
poprawa infrastruktury transportowej
2.3
Promowanie
społeczeństwa
informacyjnego
dla wszystkich

Zintegrowany
Pakiet Wytycznych dla wzrostu
gospodarczego i
zatrudnienia –
odnowiona Strategia Lizbońska
Wytyczna 9
Ułatwienie rozpowszechniania i
efektywnego wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych
(ICT) oraz tworzenia powszechnego społeczeństwa informacyjnego
Wytyczna 16
Rozszerzenie i poprawa infrastruktury europejskiej

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia
Spójności)

Strategia Rozwoju Województwa

Strategia
Rozwoju
Kraju

Cel 3
Budowa i modernizacja infrastruktury
technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjności
Polski
Cel 5
Wzrost konkurencyjności polskich
regionów i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i
przestrzennej
Cel 6
Wyrównywanie
szans rozwojowych
i wspomagania
zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich

Cel operacyjny
1.2
Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem
Cel operacyjny
1.7
Wielofunkcyjny
rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych
Cel horyzontalny 3
Społeczeństwo
informacyjne

Priorytet 2
Poprawa stanu infrastruktury: technicznej i społecznej
Priorytet 5
Rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 6
Rozwój regionalny i
podniesienie
spójności terytorialnej

Wsparcie udzielone w ramach priorytetu wpłynie także na realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” (kryterium demarkacji jest klasyfikacja dróg, wartość projektu), Oś priorytetowa VII „Transport przyjazny środowisku”(kryterium demarkacji jest obszar realizacji projektu, wartość projektu), Oś
priorytetowa VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (kryterium demarkacji jest: klasyfikacja dróg, wartość projektu), Oś priorytetowa XI
Kultura i dziedzictwo kulturowe (kryterium demarkacji jest: wartość projektu),
Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu) oraz Oś priorytetowa XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego (kryterium demarkacji jest: rodzaj projektu).



Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 7. „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji (kryterium demarkacji jest zasieg projektu), Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki” (kryterium demarkacji jest: rodzaj
projektu).
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Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”: Priorytet V „Dobre rządzenie” (kryterium demarkacji jest: rodzaj projektu), Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu)



Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (kryterium demarkacji
jest rodzaj projektu).



W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.
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Priorytet III Środowisko przyrodnicze
1.

Cele priorytetu

Cel główny:


Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:









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

2.

Uzasadnienie i opis

Uczynienie Wielkopolski, zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską, atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy nie jest możliwe bez podniesienia ogólnego poziomu jakości przestrzeni regionu, w tym jej przyrodniczej części. Jest to zagadnienie kompleksowe, obejmujące
stan środowiska oraz związane z tym bezpieczeństwa ekologiczne i technologiczne, a także
racjonalne gospodarowanie energią.
Zły stan środowiska oraz nieracjonalne wykorzystanie jego zasobów są jednym z najważniejszych czynników ograniczających konkurencyjność regionu. Priorytet ten jest kompleksową propozycją poprawy stanu w tym obszarze, w zakresie, w jakim WRPO interwencję
podjąć może. W szczególności chodzi o: zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, ziemi i emitowanych do atmosfery, co skutkować będzie poprawą jakości powietrza, wód i gruntów, wzrostem racjonalności gospodarowania zasobami środowiska, oraz
prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych.
W zakresie gospodarki wodnej, z uwagi na niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę sanitarną, zwłaszcza na wsi, a także niski stopień oczyszczania ścieków, szczególny nacisk będzie położony na ograniczenie (bądź docelowo całkowitą likwidację) odprowadzania
zanieczyszczeń do wód i gruntu poprzez działania dotyczące przede wszystkim budowy, rozwoju i modernizacji systemów kanalizacyjnych, przepompowni i zbiorników ścieków oraz
różnych typów oczyszczalni ścieków, systemów zbierania i oczyszczania ścieków.
Braki w zaopatrzeniu w wodę pitną będą zmniejszane lub likwidowane przede wszystkim poprzez budowę, rozwój i modernizację systemów wodociągowych, przepompowni i
zbiorników wody oraz urządzeń i systemów poboru i ujęć wody. Zapewni to dostawę odpowiedniej ilości wody, zaspokajającej potrzeby ludności i gospodarki regionu. Wsparcie budowy nowych sieci wodociągowych będzie połączone z budową sieci kanalizacyjnych. Jednoczesna budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągów jest bardziej uzasadniona ekonomicznie.
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Dla Wielkopolski, ze względu na sytuację hydrologiczną i hydrograficzną, szczególnie
ważne jest odpowiedni stan zasobów wodnych oraz bezpieczeństwo powodziowe. Wielkopolska cechuje się jednym z najniższych w kraju poziomów retencji sztucznej. WPRO, jednak,
ze względu na przebieg wyznaczonej linii demarkacyjnej, ma ograniczone możliwości w tym
zakresie.
W nawiązaniu do zarządzania przeciwpowodziowego, projekty będą bazować na interdyscyplinarnym planowaniu dla całego obszaru zlewni. Priorytetowo traktowane będą projekty, które mają na celu naturalne spowolnienie odpływu i wzrost retencji wody oraz odnowę
istniejącej infrastruktury. Nowe środki ochrony przeciwpowodziowej będą realizowane jedynie wtedy, gdy wcześniejsze działania nieinfrastrukturalne były niewystarczające i nadal istnieje ryzyko powodzi oraz pod warunkiem, że spełnione są określone kryteria, w szczególności Artykuł 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ponadto, uwzględniana będzie synergia działań przeciwpowodziowych z działaniami na rzecz ochrony przyrody.
Potrzeba racjonalizacji gospodarowania zasobami środowiska oraz poprawienia jakości
przestrzeni regionu bezpośrednio powodują konieczność intensyfikacji działań na rzecz rewitalizacji terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze wraz z przygotowaniem takich terenów do rekultywacji. Projekty w tym zakresie dotyczyć będą przede wszystkim rekultywacji
oraz rewitalizacji (w kierunku przyrodniczym) wyeksploatowanych składowisk odpadów.
Nieuporządkowana gospodarka odpadami oraz w szczególności niezadowalający system
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych będą wymagały działań na rzecz modernizacji i
tworzenia nowych systemów zagospodarowania odpadów. Szczególny nacisk położony będzie na nowoczesne systemy, obejmujące przede wszystkim przetwarzanie i segregację, np.
recykling, kompostownie, urządzenia do odzysku biogazu, spalarnie odpadów i instalacje do
termicznej obróbki odpadów z odzyskiem energii oraz systemy zbiórki i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych. Ważnym elementem realizacji projektów w zakresie gospodarki
odpadami będzie finansowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych przygotowujących
przyszłych beneficjentów budowanych systemów. Ważne jest informowanie mieszkańców o
przyjaznym dla środowiska usuwaniu odpadów, opakowań i innych. Uwzględnianie kampanii
edukacyjnych w tym zakresie będzie jedną z podstaw oceny i wyboru projektów.
Od kilku lat zmniejsza się w Wielkopolsce zanieczyszczenie powietrza. W celu utrzymania tej tendencji prowadzone będą działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery poprzez projekty polegające np. na instalacji nowoczesnych systemów grzewczych z elementami odnawialnych źródeł energii, modernizacji systemów przesyłowych energii cieplnej, termomodernizacji, instalacji urządzeń filtrujących gazy
(np. odsiarczanie) i urządzeń odpylających, itp. Poprawie jakości powietrza służyć będą także
projekty rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, powodujące oszczędności energii
oraz ograniczenie niskiej emisji do atmosfery.
Konieczność poprawy jakości przestrzeni Wielkopolski wymaga działań mających na
celu utrzymanie stanu przyrody i jej ochronę. Będą one polegać między innymi na odbudowie
zdegradowanych siedlisk naturalnych, promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2000, czy znoszeniu barier migracji zwierząt oraz ochronie gatunków fauny i
flory o zagrożonej puli genowej.
W ramach WRPO przewiduje się wsparcia na rzecz przygotowania i wdrożenia obszarów Natura 2000, przy zachowaniu ustaleń linii demarkacyjnej, między WRPO a PO IiŚ.
Ważnym obszarem interwencji będzie też zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego. Efektywne osiąganie celów w tej dziedzinie
wymagać będzie tworzenia zintegrowanych systemów umożliwiających przeciwdziałanie i
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reagowanie oraz monitoring nadzwyczajnych zagrożeń. Będzie to realizowane poprzez działania polegające m.in. na wyposażeniu systemów ratownictwa ekologicznego i technicznego
w sprzęt specjalistyczny oraz na wsparciu systemów dowodzenia ratownictwa.
Działania podejmowane w ramach WRPO, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku, mają przyczynić się m.in. do poprawy jakości powietrza w układzie globalnym, w tym emisji CO2. Projekty polegające na budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię (elektryczną, cieplną, gazową) powinny zarówno poprawić zaopatrzenie mieszkańców regionu w nośniki energii, jak i zwiększać jej efektywność
oraz ograniczać negatywne skutki środowiskowe.
W ramach priorytetu podejmowane będą działania na rzecz poprawy systemów grzewczych, ich efektywności energetycznej, poprawy i odbudowy sieci ciepłowniczych, zmiany
źródeł ciepła z węgla na źródła odnawialne, współspalania węgla z biomasą, zmiany węgla na
gaz.
Wspierane będą także projekty, które umożliwią kogenerację w istniejących źródłach
energii. Nie przewiduje się natomiast, ze względu na potrzebę koncentracji środków oraz ich
ograniczenie, tworzenia nowych konwencjonalnych źródeł energii, poza źródłami odnawialnymi. Preferowane będzie przede wszystkim zwiększanie kogeneracyjności już istniejących
źródeł energii. W przypadku tworzenia nowych źródeł energii, wsparcie mogą uzyskać także
źródła na bazie odpadów komunalnych, odpadów z oczyszczalni ścieków oraz źródła gazów
składowiskowych. Priorytetem będą źródła energii, przestawiające się z konwencjonalnych
źródeł energii na odnawialne. Z dużą ostrożnością, ze względów środowiskowych, wspierane
będą projekty budowy nowych lokalnych elektrowni wodnych
Instalacja i modernizacja jednostek grzewczych w obiektach użyteczności publicznej
oraz projekty z zakresu termomodernizacji to działania zmierzające do ograniczenia emisji
szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
W zakres interwencji priorytetu włączono także działania na rzecz wzrostu udziału
energii odnawialnej, co z jednej strony zapewni dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w energię, a z drugiej, ograniczy presję gospodarki na środowisko. Realizowane to będzie poprzez
projekty na rzecz odnawialnych źródeł energii, takich jak np.: energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia słoneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujące odnawialne źródła energii jako uzupełnienie rozwiązań konwencjonalnych w energetyce.
Interwencja w zakresie infrastruktury energetycznej nie może zniekształcać konkurencji
na rynku. Realizowana będzie tylko w przypadku ułomności rynku. W przypadku wsparcia
projektów energetycznych studium wykonalności projektu musi udowodnić, iż istnieją ułomności rynku, oraz udowodnić, że taki projekt nie jest sprzeczny z zasadami liberalizacji rynku.
Ponadto, przy realizacji projektów respektowane będą zapisy dyrektywy 2004/8/WE.
Wsparcie energii odnawialnej, szczególnie wykorzystanie biomasy, będzie synergiczne
względem wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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3.








Infrastruktura ochrony środowiska
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Ochrona przyrody
Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna
Ochrona przeciwpowodziowa
Bezpieczeństwo środowiskowe i technologiczne
Energia odnawialna

4.
Kod kategorii interwencji
35
39
40
41
42
43
44
45
46
51
53
54

Pola interwencji:

Kategorie interwencji
Kategorie interwencji

Energia
Gaz ziemny
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
Oczyszczanie ścieków
Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów
zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi)
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
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5.

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów

Pola interwencji
Infrastruktura ochrony środowiska

Oczyszczanie ścieków - projekty oznaczone w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Inwestycje służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań poprzez
ograniczanie i zapobieganie emisjom zanieczyszczeń do środowiska
Gospodarka odpadami – projekty przewidziane w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego
Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze wraz z
przygotowaniem terenu do rekultywacji
Infrastruktura energetyczna przyja- Przebudowa i remonty ciepłowniczych sieci przesyłowych, wykonywane
zna środowisku
dla energooszczędności
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Budowa i modernizacja lokalnych systemów grzewczych ( w tym urządzenia filtrujące gazy i odpylające)
Budowa i modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności
publicznej
Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w energię elektryczną i
gaz
Ochrona przyrody
Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych
Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb
Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych
Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, w tym
centrów edukacji ekologicznej, łącznie z kształceniem personelu
Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe
Plany ochrony dla obszarów Natura 2000
Zaopatrzenie w wodę i gospodarka Mała retencja wodna
wodna
Zaopatrzenie w wodę
Ochrona przeciwpowodziowa

Bezpieczeństwo środowiskowe i
technologiczne

Energia odnawialna

Zapobieganie powodziom:
 regulacja cieków wodnych (w tym wały przeciwpowodziowe i inne
urządzenia hydrotechniczne),
 tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych
terenów zalewowych
 modernizacja i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3) i stopni wodnych
Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania
zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu
specjalistycznego),
Wsparcie techniczne regionalnego systemu ratownictwa chemicznoekologicznego
Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń
Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii
– o mocy do 50 MW
Kogeneracja energii w małych elektrociepłowniach
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6.
a)

Poziom wskaźnika

Priorytet III.
Środowisko
przyrodnicze

Efekty realizacji
Produkty
Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Liczba projektów mających na
celu poprawę jakości powietrza

szt.

0

30

- w tym na obszarach wiejskich

szt.

0

10

Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami

szt.

0

2

- w tym na obszarach wiejskich

szt.

0

2

szt.

0

40

szt.

0

30

- w tym na obszarach wiejskich

szt.

0

10

Dodatkowa moc zainstalowanaprodukcji energii ze źródeł odnawialnych

MW

0

50

- w tym na obszarach wiejskich

MW

0

25

Liczba projektów z zakresu
prewencji zagrożeń

szt.

0

5

Liczba projektów z zakresu
energii
- w tym: liczba projektów z zakresu energii odnawialnej
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Źródło
danych

IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
IZ
WRPO

Częstość
pomiaru

rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie

rocznie
rocznie
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b)

Rezultaty

Poziom wskaźnika

Jednostka

Nazwa wskaźnika

Liczba osób podłączonych do
sieci wodociągowej w wyniku
realizacji projektów

Priorytet III.
Środowisko
przyrodnicze

- w tym na obszarach wiejskich
Liczba osób podłączonych do
sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów
- w tym na obszarach wiejskich

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

Dane beneficjentów

rocznie

osoby

0

20 000

osoby

0

10 000

osoby

0

25 000

osoby

0

15 000

Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów

rocznie

rocznie

rocznie

Liczba ludności objętej ochroną
osoby
0
*)
rocznie
przeciwpożarową lasów i innymi
środkami ochrony
Dane beLiczba osób objętych selektywną
osoby
0
500 000
neficjenrocznie
zbiórką odpadów
tów
Dane beLiczba osób zabezpieczonych
neficjenha
0
6 000
rocznie
przed powodzią w wyniku realitów
zacji projektów
*) Wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar
województwa, zatem, liczba ludności objętej ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa

7.














Potencjalni beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
przedsiębiorcy / MSP,
organizacje pozarządowe,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
parki narodowe i krajobrazowe,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
spółki wodne,
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8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

9.

Spójność z innymi politykami i programami

Priorytet Wiel- Strategiczne WyZintegrowany
kopolskiego Re- tyczne Wspólnoty Pakiet Wytyczgionalnego Pronych dla wzrostu
gramu Operagospodarczego i
cyjnego
zatrudnienia –
odnowiona Strategia Lizbońska
Priorytet III
1.2
Wytyczna 11
Środowisko
Wzmocnienie syWspieranie zrówprzyrodnicze
nergii pomiędzy
noważonego wyochroną środowiska korzystania zasoa wzrostem
bów i wzmocnienie efektu synergii
1.3
Podjęcie kwestii in- pomiędzy ochroną
tensywnego wyko- środowiska a
rzystania tradycyj- wzrostem
nych źródeł energii Wytyczna 16
w Europie
Rozszerzenie i poprawa infrastruktury europejskiej

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia
(Narodowa
Strategia Spójności)

Strategia
Rozwoju
Województwa

Strategia
Rozwoju
Kraju

Cel 3
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski
Cel 5
Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej
Cel 6
Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich

Cel operacyjny 1.1
Poprawa stanu środowiska i racjonalne
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
Cel operacyjny 4.4
Wzrost bezpieczeństwa

Priorytet 2
Poprawa stanu
infrastruktury
podstawowej:
technicznej i
społecznej
Priorytet 5
Rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 6
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Wsparcie udzielone w ramach priorytetu wpłynie także na realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013:
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Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa (kryterium demarkacji jest
wielkość aglomeracji), Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Kryterium demarkacji: liczba mieszkańców obsługiwanych
przez systemy i instalacje), Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (kryterium demarkacji: pojemność zbiorników i wartość projektu), Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (kryterium demarkacji: wartość projektu), Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (kryterium demarkacji: wartość projektu), Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (kryterium demarkacji: wartość projektu), Oś priorytetowa X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (kryterium demarkacji: wartość
projektu




Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 20072013), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich [EFRROW]:
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - Działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”; Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Działanie „Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)”; Działanie „ Zalesianie gruntów rolnych
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, Działanie „Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej, Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Oś 4 Leader Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kryterium demarkacji dla ww. działań: obszar
realizacji projektu)
Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
przybrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego [EFR]:
Oś priorytetowa 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” – Środek 2.2. „Działania wodnośrodowiskowe”; Oś priorytetowa 3. „Środki służące wspólnemu interesowi” –
Środek 3.2. „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”.
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Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
1.

Cele priorytetu

Cel główny:


Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:



Rewitalizacja terenów miejskich
Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

2.

Uzasadnienie i opis

Priorytet ten jest propozycją wsparcia wybranych obszarów, w których nagromadziło się
najwięcej problemów lub ich potencjał jest niewłaściwy, bądź w niewystarczającym stopniu
wykorzystany.
Priorytet realizuje przede wszystkim terytorialny wymiar polityki spójności określony w
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.
Działania podejmowane w ramach priorytetu będą obejmować dwa pola interwencji:
odnowę miast lub ich części oraz zdegradowanych obszarów powojskowych i poprzemysłowych. Dotyczyć będą przedsięwzięć ukierunkowanych na pewne specyficzne potencjały rozwojowe. Są dziedziny, obszary, sektory oraz grupy mieszkańców, wymagające wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, wzmacniającego ich wykorzystanie. Do najważniejszych z nich
należą funkcje rozwojowe miast, rewitalizacja obszarów o niewłaściwym potencjale oraz
wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju, wykorzystujących lokalny potencjał.
Zjawiska te mają inny obraz w miastach dużych i średnich, a inny w małych. W miastach dużych i średnich problem dotyczy określonych ich części. Są takie dzielnice, które nie
rozwijają się jak pozostałe lub pozostają w stagnacji. Nie rozwija się przedsiębiorczość, zanikają usługi. Natomiast w małych ośrodkach miejskich najczęściej zdegradowane są ich centra,
co powoduje, że są mało atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów.
W miastach występują często znaczne obszary, charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy (często o dużych walorach historycznych i architektonicznych), wysokim
stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową, koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to obniżeniem atrakcyjności, niewłaściwą
strukturą ekonomiczną, a w konsekwencji wyludnieniem.
Z kolei w dużych miastach Wielkopolski istnieją obszary, dzielnice, charakteryzujące
się różnymi przejawami niedostosowania do standardów współczesności i znacznym nieraz
stopniem degradacji ich substancji trwałej (zabudowa, wyposażenie infrastrukturalne, przestrzeń publiczna) i marginalizacji społecznej.
W ramach tego pola interwencji wspierane będą kompleksowe projekty, wynikające z
planów rozwoju lokalnego, przyczyniające się do wykształcenia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego danego obszaru. Wsparcie tych działań będzie uwzględniać także rozwiązania w zakresie takich problemów, jak m.in. wykluczenia społeczne, wysoki poziom przestęp-
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czości oraz ogólne pogarszanie się jakości życia na zubożonych terenach miejskich. Na zdegradowanych, bądź zagrożonych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym obszarach
miejskich istotnym problemem społecznym jest również zły stan zasobów mieszkaniowych.
W związku z tym możliwe będzie również wspieranie poprawy stanu infrastruktury mieszkaniowej, w ramach projektów kompleksowych, w zakresie wskazanym w art. 47 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
Innym polem interwencji priorytetu jest rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Będzie ona możliwa zarówno na terenach miejskich, jak i pozamiejskich. Są to
często tereny o atrakcyjnym położeniu, wymagające wzmocnienia ich atutów rozwojowych.
Dla rewitalizacji tych terenów wspierane będą projekty przywracające walory użytkowe tych
obszarów, wprowadzające na nich nowe funkcje społeczno-gospodarcze. Projekty powinny
obejmować zarówno działania ściśle techniczne, jak również działania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych, występujących na danym obszarze. Przewiduje się, w ramach
projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, możliwość adaptacji
znajdujących się na tych obszarach budynków na mieszkania przeznaczone dla osób o niskich
dochodach (w zgodzie z art. 47 ust. 2 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006).
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, a także terenów poprzemysłowych
i powojskowych może odgrywać istotną rolę przy wzmacnianiu infrastruktury niezbędnej dla
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Dla spójności społecznej istotne są działania wzmacniające bezpieczeństwo, promujące
integrację gospodarczą, społeczną i kulturową tych obszarów, zwalczające różne formy dyskryminacji oraz poprawiające podaż i dostępność kluczowych usług.
W województwie wielkopolskim jest duże zapotrzebowanie na wsparcie projektów z
zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i odnowy miast. Świadczy o tym znaczna ilość projektów zgłaszanych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w
okresie programowania 2004-2006), jak i wstępnie do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć na
lata 2007-2013.
Oprócz bezpośredniego wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej rozważane jest utworzenie instrumentu finansowego w ramach inicjatywy JESSICA. W ramach tej
inicjatywy powstałby fundusz miejski aktywnie wspierający różnego rodzaju zamierzenia inwestycyjne i będący dźwignią uruchamiającą znacznie większe środki w tym zakresie.
Wielkość środków przeznaczonych na inicjatywę JESSICA określona zostanie w toku
jej przygotowania technicznego. Na tym etapie można indykatywnie założyć, iż, by zapewnić
odpowiednią efektywność oraz odpowiedni efekt dźwigni i przekroczenie masy krytycznej
należałoby przeznaczyć około połowy środków priorytetu18.
Jednym z dodatkowych kryteriów oceny projektów będzie kwestia wydajności energetycznej obiektów i budynków.
Ze względu na ograniczone środki realizacja priorytetu wymaga skoncentrowanego podejścia, by zagwarantować odpowiednie oddziaływanie na gospodarkę regionu oraz większego nacisku na trwałość projektów.

3.


Pola interwencji:

Odnowa miast

18

29 września 2010r. podpisana została umowa operacyjna między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i
Bankiem Gospodarstwa Krajowego, określająca zadania BGK w zakresie zarządzania środkami.
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Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

4.

Kategorie interwencji

Kod kategorii interwencji

Kategorie interwencji
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

61

5.

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów

Pola interwencji
Odnowa miast

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Kompleksowa odnowa obszarów miejskich (projekty w miastach do 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą stanu technicznego i standardu infrastruktury mieszkaniowej)
Inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (zintegrowane projekty w miastach
powyżej 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą infrastruktury mieszkaniowej)
Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele inne
niż środowiskowe. Zagospodarowanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i terenów
poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne – z wykluczeniem kompleksowych projektów o znaczeniu ogólnopolskim realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

6.
a)

Poziom wskaźnika

Priorytet IV.
Rewitalizacja
obszarów problemowych

Efekty realizacji
Produkty

Nazwa wskaźnika

Liczba projektów z zakresu
odnowy i rewitalizacji miast
w tym:
- liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój
oraz poprawiających atrakcyjność miast
- liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii
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Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

szt.

0

20

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

10

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

5

IZ
WRPO

rocznie
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- Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających
wykluczeniu społecznemu
przedstawicieli mniejszości
narodowych i ludzi młodych
Liczba projektów z zakresu
rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych

b)

Nazwa wskaźnika

Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów
problemowych

Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu
rewitalizacji miast
Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu
rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych
Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych
- w tym dla kobiet

7.



0

5

IZ
WRPO

rocznie

szt.

0

10

IZ
WRPO

rocznie

Rezultaty

Poziom wskaźnika









szt.

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

km2

0

10

Dane beneficjentów

rocznie

km2

0

5

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

0

450

Dane beneficjentów

rocznie

250

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

Potencjalni beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,
jednostki kultury,
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organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorcy/MŚP,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
partnerzy społeczni i gospodarczy
podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.

9.

Spójność z innymi politykami i programami

Priorytet
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Priorytet
IV
Rewitalizacja obszarów problemowych

1.1.
Zwiększenie
atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i
zatrudnienia
2.1.
Wkład miast we
wzrost i zatrudnienie

Zintegrowany Pakiet
Wytycznych
dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia – odnowiona
Strategia Lizbońska
Strategię Lizbońską realizować będą
wybrane elementy poszczególnych
projektów

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności)

Strategia Rozwoju Województwa

Strategia Rozwoju Kraju

Cel 5
Wzrost konkurencyjności
polskich regionów i przeciwdziałanie ich
marginalizacji
społecznej, gospodarczej i
przestrzennej
Cel 6
Wyrównywanie szans rozwojowych i
wspomaganie
zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

Cel operacyjny
1.7
Wielofunkcyjny
rozwój ośrodków
subregionalnych
i lokalnych
Cel operacyjny
1.8
Restrukturyzacja
obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym

Priorytet 2
Poprawa stanu infrastruktury podstawowej:
technicznej i społecznej
Priorytet 3
Wzrost zatrudnienia i
podniesienie jego jakości
Priorytet 4
Budowa zintegrowanej
wspólnoty społecznej i
jej bezpieczeństwa
Priorytet 5
Rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 6
Rozwój regionalny i
podniesienie spójności
terytorialnej
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Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu).



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” (kryterium demarkacji jest
wielkość obsługiwanej aglomeracji a także wartość i rodzaj projektu).



Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, (kryterium demarkacji
jest obszar realizacji projektu),



W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.
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Priorytet V
1.

Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Cele priorytetu

Cel główny:


Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na
rzecz wzrostu zatrudnienia

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:






Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
Poprawa standardów opieki medycznej
Zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne
Wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej
Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego

2.

Uzasadnienie i opis

Diagnoza oświaty w Wielkopolsce wykazuje, że w strukturze wykształcenia ludności w
wieku 15 lat i więcej dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Jest ono charakterystyczne szczególnie dla mieszkańców małych miasteczek i wsi.
Wyższe od przeciętnego wykształcenie mają przede wszystkim mieszkańcy Poznania, miast
powiatowych i powiatu poznańskiego. To rozproszenie kapitału ludzkiego ma swoje uwarunkowania dla potencjału gospodarczego tych regionów. Biegunami rozwoju stają się przede
wszystkim miasta powiatowe i Poznań. Infrastruktura komunikacyjna oraz uwarunkowania
ekonomiczne powodują, że nie zawsze jednak to pełnienie funkcji biegunów rozwoju dla
osób spoza tych miejscowości jest możliwe.
Cele „Strategii rozwoju oświaty dla województwa wielkopolskiego”, choć sformułowane już w 2002 roku, nadal są aktualne. Należą do nich między innymi podniesienie wskaźnika
skolaryzacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
Diagnoza wykazała także, iż zarówno poziom, jak i dostęp do edukacji na obszarze województwa są zróżnicowane. Zróżnicowany jest też stan infrastruktury edukacyjnej na
wszystkich poziomach kształcenia. Bez wyrównania różnic infrastrukturalnych nie można realizować spójnej polityki edukacyjnej, przede wszystkim tej, która realizowana będzie na terenie województwa przez fundusz społeczny.
Zdolności adaptacyjne mieszkańców na rynku pracy zależą przede wszystkim od wykształcenia o profilu dostosowanym do potrzeb rynku pracy. Poziom zatrudnialności zależy
ponadto od stanu zdrowia i systemu usług społecznych.
Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości życia. Urozmaicenie i zwiększenie liczby wszelkich form kształcenia powinno znacząco wpływać na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. W celu podniesienia poziomu edukacji w regionie niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia. Biorąc pod uwagę specyfikę województwa wielkopolskiego, gdzie obserwowane są znaczne dysproporcje w zakresie stanu i
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wyposażenia placówek edukacyjnych, wsparciem w ramach Programu objęte zostaną m.in.
projekty prowadzące do niwelowania różnic w tym zakresie.
Stały wzrost liczby studentów w Wielkopolsce skłania natomiast do skierowania części
środków strukturalnych, dostępnych w ramach Programu na wsparcie szkolnictwa wyższego.
Ważnym obszarem interwencji Programu będzie zapewnienie edukacji i przygotowania
zawodowego młodzieży, która pozostaje poza systemem oświaty, a która zagrożona jest wykluczeniem społecznym.
Polska jest krajem o niskim stopniu aktywności zawodowej mieszkańców. Dotyczy to
również Wielkopolski. Już w chwili obecnej na jednego pracującego przypada prawie jeden
niepracujący. Skutkiem takiej sytuacji jest niska konkurencyjność gospodarki obniżana przez
wysokie koszty pracy obciążone kosztami społecznymi. Sytuacja w najbliższych latach może
ulegać pogorszeniu. Wzrastać będzie odsetek ludzi w podeszłym wieku. Rośnie także poziom
zachorowań na choroby społeczne. Zatrzymanie bądź spowolnienie niekorzystnych tendencji
w sferze aktywności zawodowej mieszkańców regionu wymaga poprawy infrastruktury edukacji, sfery społecznej oraz zdrowia.
Podobnie jak infrastruktura edukacyjna, zróżnicowana pod względem przestrzennym
jest infrastruktura opieki zdrowotnej. Poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia w
Wielkopolsce jest zróżnicowany pod względem przestrzennym, zarówno pod względem placówek poziomu podstawowego, jak i wysokospecjalistycznej opieki medycznej. Szczególnie
ograniczony jest dostęp do opieki medycznej mieszkańców wsi i małych miast. Dlatego
wsparcia potrzebują szpitale powiatowe, nie tylko w zakresie opieki podstawowej, ale także
specjalistycznej. Ponadto, unowocześnienia wymaga infrastruktura wysokospecjalistycznych
placówek medycznych w Poznaniu oraz w ośrodkach subregionalnych. Słabszy dostęp do odpowiedniej opieki medycznej skutkuje mniejszą wykrywalnością chorób. Realizacja priorytetu ma podnieść standard istniejących obiektów ochrony zdrowia, zwłaszcza tych oferujących
specjalistyczne usługi, a także zwiększyć dostępność do usług zdrowotnych mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast. Konieczne jest również przystosowanie infrastruktury opieki społecznej do potrzeb wynikających m.in. z nasilania się procesu „starzenia” społeczeństwa
województwa.
Działania w sektorze zdrowia ukierunkowane będą na poprawę jakości oraz dostępu do
ośrodków medycznych bez zwiększania ich wielkości, liczonej liczbą łóżek, poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi.
Środki na realizację celu głównego priorytetu V w zakresie poprawy standardów opieki
medycznej przeznaczone zostaną zgodnie z celami długo-terminowymi „Policy paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020”, odnoszącymi się do jakości świadczonych usług medycznych (Cel 3) oraz ich dostępności (cel 4).
Poszczególne projekty nie będą zagrażać realizacji celów ustalonych dla perspektywy
finansowej 2014 – 2020. Nie spowodują dublowania inwestycji realizowanych przez sąsiednie województwa, a wsparty system opieki zdrowotnej stanie się wydajniejszy i bardziej dostępny, co będzie dobrym punktem wyjścia do realizacji ustaleń Mapy Potrzeb Zdrowotnych
dla lat 2014 – 2020
Beneficjenci projektów dotyczących opieki zdrowotnej, którzy otrzymują dofinansowanie do świadczonych usług, będą musieli wykazać, że są podmiotem dostarczającym świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia
Zdrowotne (np. NFZ). Projekty w ramach WRPO nie będą się pokrywać z projektami dofinansowywanymi w ramach PO IiŚ.
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Interwencja projektowana w ramach tego priorytetu jest uzupełnieniem, a jednocześnie
tworzeniem warunków infrastrukturalnych dla interwencji realizowanej przez Europejski
Fundusz Społeczny.
Jednym z podstawowych kryteriów wyboru projektów edukacyjnych będzie ich wymiar
ekonomiczny. Preferowane będzie wsparcie takiej infrastruktury, która przyczyni się do modernizacji gospodarki regionu oraz przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy. Wybór
projektów dotyczących szkół specjalistycznych, które nie mają bezpośredniego wpływu na
rozwój gospodarczy regionu (na przykład szkoły teologiczne), będzie wymagał dodatkowego
uzasadnienia odnoszącego się do strategii rozwoju województwa oraz wykazania ich oczekiwanych efektów. Priorytetowo traktowane będą te projekty, które wspomagać będą modernizację gospodarki regionu lub wywierać będą wyraźny wpływ ekonomiczny (na przykład tworzenie miejsc pracy, zapobieganie migracji ludności, rozwój turystyki).
W ramach budowy i odnowy obiektów infrastruktury społecznej brane będą pod uwagę
zasady zrównoważonego budownictwa, wydajności energetycznej oraz dostępu osób niepełnosprawnych. Zasady te będą jedną z podstaw oceny i selekcji projektów. Wyżej oceniane
będą także projekty, które uwzględniać będą udostępnianie budowanych bądź modernizowanych obiektów szerszemu gronu użytkowników. Szczególnie obiekty edukacyjne, udostępniane także na rzecz kształcenia ustawicznego.
Dużym potencjałem kadrowym i organizacyjnym dysponują organizacje pozarządowe.
Nie jest on jednak w pełni wykorzystywany. Jedną z przyczyn jest nieodpowiednia infrastruktura, jaką mają do dyspozycji. Dlatego w ramach priorytetu przewidziano wsparcie projektów
inwestycyjnych tych organizacji, szczególnie tych, które działają w sferze opieki społecznej,
na rzecz edukacji i rynku pracy oraz przeciwdziałają wykluczeniom i patologiom społecznym.

3.




Edukacja
Zdrowie
Inna infrastruktura społeczna

4.
Kod kategorii interwencji
75
76
79

Pola interwencji:

Kategorie interwencji
Kategorie interwencji

Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Infrastruktura systemu oświaty
Infrastruktura ochrony zdrowia
Pozostała infrastruktura społeczna

5.
Pola interwencji

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów
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Pola interwencji
Edukacja

Zdrowie

Inna infrastruktura
społeczna

Typy projektów
Inwestycje z zakresu infrastruktury edukacji (także infrastruktura socjalna i sportowa), w
tym szkolnictwa wyższego (poza infrastrukturą badawczo-rozwojową), poza realizowanymi w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko”
Sieć placówek edukacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych (m.in. kształcenie ustawiczne)
Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące
proces kształcenia oraz usuwanie barier architektonicznych
Inwestycje w regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia, z wyłączeniem infrastruktury, dla której organem założycielskim jest minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
Wyposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt
Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej (łącznie z wyposażeniem)
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6.
a)

Efekty realizacji
Produkty
Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Poziom wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Priorytet V. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

Liczba projektów z zakresu edukacji

szt.

0

32

szt.

0

14

szt.

0

65

szt.

0

10

szt.

0

4

Wartość
w roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

- w tym na obszarach wiejskich
Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia
Liczba projektów z zakresu innej
infrastruktury społecznej
- w tym na obszarach wiejskich

b)

Źródło
danych

IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO
IZ
WRPO

Częstość
pomiaru

rocznie
rocznie
rocznie
rocznie
rocznie

Rezultaty

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

Poziom wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Priorytet V. Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

Liczba studentów korzystających z
efektów projektów

osoby

0

20 000

osoby

0

10 000

osoby

0

350 000

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

0

700 000

Dane beneficjentów

rocznie

Liczba uczniów korzystających z
efektów projektów
Liczba osób korzystających z
obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba)
Specjalistyczne badania medyczne
przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba)

7.


Potencjalni beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
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Dane beneficjentów
Dane beneficjentów

rocznie

rocznie
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jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
szkoły wyższe,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,
jednostki naukowe,
organizacje pozarządowe,
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
partnerzy społeczni i gospodarczy.

8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.
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9.

Spójność z innymi politykami i programami

Spójność obszaru interwencji priorytetu z obszarami interwencji innych polityk przedstawia poniższa tabela:
Priorytet Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Priorytet V
Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

3.3
Zwiększenie
inwestycji w
kapitał ludzki poprzez
lepszą edukację i poprawę kwalifikacji
3.5
Wspieranie
utrzymania
dobrego poziomu zdrowia pracowników

Zintegrowany
Pakiet Wytycznych dla
wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia –
odnowiona
Strategia Lizbońska
Wytyczna 23
Zwiększanie i
poprawa inwestycji w kapitał
ludzki
Wytyczna 24
Dostosowanie
systemów edukacji i szkoleń
do nowych
wymogów dotyczących
kompetencji
zawodowych

Narodowe
Strategiczne
Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności)

Strategia Rozwoju
Województwa

Strategia
Rozwoju Kraju

Cel 2
Poprawa jakości kapitału
ludzkiego i
zwiększenie
spójności społecznej
Cel 6
Wyrównywanie
szans rozwojowych i
wspomaganie
zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

Cel operacyjny 3.1.
Ograniczanie barier
w dostępnie do edukacji.
Cel operacyjny 4.1
Poprawa sytuacji
demograficznej oraz
stanu zdrowia
mieszkańców
Cel operacyjny 4.3
Rozwój usług socjalnych
Cel operacyjny 4.5
Ograniczenie skali
patologii oraz wykluczeń społecznych

Priorytet 2
Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej i
społecznej
Priorytet 3
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego
jakości
Priorytet 4
Budowa zintegrowanej
wspólnoty społecznej i jej
bezpieczeństwa
Priorytet 5
Rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 6
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Wsparcie udzielone w ramach priorytetu wpłynie także na realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
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Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013: Oś priorytetowa XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia” (kryterium demarkacji jest typ beneficjenta), Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” (kryterium demarkacji jest rodzaj beneficjenta - indykatywna lista szkół wyższych, załączona do PO IiŚ).



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet I: „Zatrudnienie i integracja
społeczna”, Priorytet II: „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Priorytet III:
„Wysoka jakość systemu oświaty”, Priorytet IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”,
Priorytet V: „Dobre rządzenie”, Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich,”, Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu).



Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa I „Badania i
rozwój nowoczesnych technologii”, Oś priorytetowa II: „Infrastruktura strefy
B+R”, Oś priorytetowa VII: „Społeczeństwo informacyjne- budowa elektronicznej administracji” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu).



W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.
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Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
1.

Cele priorytetu

Cel główny:


Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:



Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu
Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców

2.

Uzasadnienie i opis

Turystyka jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Jest jednym ze
źródeł dobrobytu oraz stanowi skuteczną metodę przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju rynku pracy. Podstawą funkcjonowania tego sektora są z jednej strony potencjały przyrodniczy i
kulturowy, a z drugiej infrastruktura, instytucje oraz przedsiębiorstwa.
Różnorodność walorów turystycznych i kulturowych Wielkopolski jest istotnym, ale w
niedostatecznym stopniu wykorzystanym potencjałem rozwojowym. Niewystarczające wykorzystanie tych potencjałów wynika z jednej strony ze złego stanu infrastruktury, a z drugiej z
tego, iż potencjały przyrodniczy i kulturowy nadal w niewystarczającym stopniu postrzegane
są w kategoriach ekonomicznych oraz w kategoriach rynku pracy.
Przedmiotem interwencji tego priorytetu jest wsparcie przedsięwzięć mających na celu
rozbudowę infrastruktury turystycznej, zarówno technicznej, jak i instytucjonalnej oraz wykorzystanie potencjału kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego regionu.
Znaczną część infrastruktury turystycznej cechuje niska jakość i zły stan techniczny.
Niedostatecznie jest rozwinięta baza noclegowa, obiekty sportowo-rekreacyjne, wypoczynku
specjalistycznego, turystyki kwalifikowanej, a także ciągle brak wyspecjalizowanych systemów promocji oraz profesjonalnych produktów turystycznych.
Kompleksowego zagospodarowania wymagają tereny atrakcyjne zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym.
Działania w zakresie rozwoju turystyki w regionie będą koncentrować się z jednej strony na stworzeniu zintegrowanej, zróżnicowanej oferty turystycznej, atrakcyjnej w skali krajowej i międzynarodowej, z drugiej strony na wykorzystaniu lokalnych atutów i aktywizacji
inicjatyw lokalnych w tym zakresie. Wiąże się to z koniecznością rozwoju lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. W ramach tego pola interwencji będzie także możliwy
rozwój infrastruktury specjalistycznych form turystyki, jak turystyka kongresowa, konferencyjna i inne. Tworzenie obiektów infrastruktury turystycznej będzie ściśle powiązane z promocją i informacją turystyczną zarówno na poziomach lokalnym i regionalnym oraz w wymiarach krajowym i międzynarodowym.
Wsparcie dla turystyki będzie ukierunkowane na przedsięwzięcia, które mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu. Wsparcie dla tych przedsięwzięć będzie uwarunkowane ich rentownością i będzie przyznawane przede wszystkim tym projektom, które wy-
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nikają ze Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim oraz przyciągają turystów z zewnątrz.
Wszystkie realizowane projekty z zakresu turystyki będą uwzględniać wymogi ochrony
środowiska, a w tym ochrony sieci NATURA 2000.
Drugim obszarem interwencji priorytetu, stanowiącym fundament turystyki, jest środowisko kulturowe, zarówno materialne, jak i niematerialne. Przekazywanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych mają wielki wpływ na formę i treść życia społecznego, gospodarczego, na wzajemne stosunki między ludźmi, a także
na harmonijny rozwój regionu i wzrost jego konkurencyjności. Województwo wielkopolskie
wyróżnia się bogatym dziedzictwem kultury materialnej w postaci zabytków architektury sakralnej i świeckiej, jednak stan techniczny obiektów zabytkowych ulega stałej degradacji. W
tym celu część dostępnych środków będzie skierowana na inwestycje związane z ochroną
dziedzictwa kulturowego regionu (w tym zabytków).
W regionie pogarsza się stan infrastruktury i wyposażenia instytucji kultury, co w wielu
przypadkach prowadzi do ograniczenia zakresu ich działalności. Występuje znaczne zróżnicowanie pod tym względem między dużymi ośrodkami a pozostałymi obszarami województwa. W małych miastach obserwuje się stały spadek dostępu do dóbr kultury. W tej sytuacji
wsparcie w ramach tego pola interwencji priorytetu dotyczyć będzie również przedsięwzięć
mających na celu rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury kultury i zapobieganie degradacji obiektów kultury.
Jednym z dodatkowych kryteriów oceny projektów w przypadku obydwu pól interwencji priorytetu będzie kwestia wydajności energetycznej obiektów i budynków.
Działania realizowane w ramach tego priorytetu będą wzmacniane przez działania w
ramach pozostałych priorytetów. Najważniejsze pola synergii dotyczą przede wszystkim
wsparcia przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej, w ramach Priorytetu 1 – Konkurencyjność przedsiębiorstw, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunikacyjnej w ramach Priorytetu 2 - Infrastruktura komunikacyjna oraz działania na rzecz poprawy stanu środowiska w ramach Priorytetu 3 – Środowisko przyrodnicze. Realizacja projektów z zakresu
turystyki będzie także spójna z projektami rewitalizacyjnymi w ramach Priorytetu 4 - Restrukturyzacja obszarów problemowych.

3.



Pola interwencji:

Infrastruktura na terenach turystycznych
Dziedzictwo kulturowe
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4.

Kategorie interwencji

Kod kategorii interwencji

Kategorie interwencji
Turystyka
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

57

Kultura
58

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

59

Rozwój infrastruktury kulturalnej

5.
Pola interwencji

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów

Dziedzictwo kultu- Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalrowe
nym i lokalnym (z wyłączeniem projektów kwalifikujących się do realizacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz PO Infrastruktura i Środowisko)
Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury kulturalnej
Promocja kultury
Infrastruktura na
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
obszarach turyBudowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej
stycznych
Programy rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych
Promocja województwa
Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku, przyczyniającej się do podniesienia walorów turystycznych obszaru
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6.
a)

Efekty realizacji
Produkty
Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

Poziom wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe

Liczba projektów z zakresu turystyki

szt.

0

40

szt.

0

30

szt.

0

40

Dane beneficjentów

rocznie

szt.

0

15

Dane beneficjentów

rocznie

- w tym na obszarach wiejskich
Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego
- w tym na obszarach wiejskich

b)

Poziom wskaźnika

Priorytet V. Turystyka i środowisko
kulturowe

Źródło
danych

IZ
WRPO
IZ
WRPO

Częstość
pomiaru

rocznie
rocznie

Rezultaty

Jednostka

Wartość w
roku
bazowym

Zakładana
wartość
w roku
docelowym
(2013)

szt.

0

500

- w tym dla kobiet

szt.

0

275

- w tym na obszarach wiejskich

szt.

0

250

Nazwa wskaźnika

Liczba utworzonych miejsc pracy:
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danych

Dane beneficjentów
Dane beneficjentów
Dane beneficjentów

Częstość
pomiaru

rocznie

rocznie

rocznie
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7.
















Potencjalni beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
oświatowe,
instytucje kultury,
organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorcy/MŚP,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
parki narodowe i krajobrazowe,
partnerzy społeczni i gospodarczy.

8.

Finansowanie krzyżowe

W ramach priorytetu przewidziana jest możliwość finansowania krzyżowego zgodnie z
art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78).
Ustalenia o elastyczności pomiędzy EFRR i EFS nie będą podważać określonych cech
obu funduszy. Opcja ta będzie ograniczona tylko do działań, które są konieczne do pomyślnej
implementacji operacji oraz, które bezpośrednio powiązane są z taką operacją. Zatem zasada
elastyczności będzie mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach.
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9.

Spójność z innymi politykami i programami

Priorytet Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Strategiczne
Wytyczne
Wspólnoty

Priorytet VI
Turystyka i
środowisko kulturowe

1.1.
Zwiększenie
atrakcyjności
Europy i jej regionów pod
względem inwestycji i zatrudnienia

Zintegrowany
Pakiet Wytycznych dla
wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia –
odnowiona
Strategia Lizbońska
Strategię Lizbońską realizować będą
wybrane elementy poszczególnych
projektów

Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia
(Narodowa
Strategia Spójności)

Strategia Rozwoju Województwa

Strategia
Rozwoju Kraju

Cel 2
Poprawa jakości
kapitału ludzkiego i zwiększenie
spójności społecznej
Cel 5
Wzrost konkurencyjności polskich regionów i
przeciwdziałanie
ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i
przestrzennej
Cel 6
Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na
obszarach wiejskich

Cel operacyjny
1.3
Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Cel operacyjny
1.7
Wielofunkcyjny
rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych
Cel operacyjny
2.4.
Zwiększenie
udziału usług
turystycznych i
rekreacji w gospodarce regionu
Cel operacyjny
4.7
Wzrost udziału
sportu i rekreacji w życiu
mieszkańców

Priorytet 2
Poprawa stanu
infrastruktury
podstawowej:
technicznej i
społecznej
Priorytet 3
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego
jakości
Priorytet 4
Budowa zintegrowanej
wspólnoty społecznej i jej
bezpieczeństwa
Priorytet 5
Rozwój obszarów wiejskich
Priorytet 6
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej

Wsparcie udzielone w ramach priorytetu wpłynie także na realizację celów Strategii UE
dla Regionu Morza Bałtyckiego.
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Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich.”, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”(kryterium demarkacji jest rodzaj projektu).



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (kryteriami demarkacji są: zasięg projektu (regionalny/ponadregionalny), typ beneficjenta oraz wartość projektu).



Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013: Oś 3, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Oś Leader, Działanie
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu).



Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” : Oś priorytetowa II „Akwakultura,
rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołóstwa i akwakultury” - Środek 2.1. „Inwestycje w chów i hodowlę ryb” (kryterium demarkacji jest rodzaj projektu). Oś priorytetowa IV „Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa” – Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 6. „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty
turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” (kryterium demarkacji jest zasięg
projektu)
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Priorytet VII Pomoc techniczna
1.

Cele priorytetu

Cel główny:


Celem priorytetu jest efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych
w ramach programu.

Cel główny osiągany będzie przez realizację następujących celów szczegółowych:


Sprawna realizacja WRPO



Pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu



Odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania



Skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu

2.

Uzasadnienie i opis

Funkcja Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, jaką Zarząd Województwa będzie pełnił w okresie programowania 2007-2013, zmusza
do zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego,
a także odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych w celu efektywnego wykorzystania środków strukturalnych. Niezbędne jest także wzmocnienie zdolności beneficjentów do
aplikowania o środki.
Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania funduszy strukturalnych w województwie
wskazują na istotne znaczenie czynnika ludzkiego w tym procesie. Zasoby ludzkie są, bowiem, podstawą funkcjonowania każdego systemu wdrażania pomocy strukturalnej. Dlatego
też w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna realizowane będą zadania zmierzające do
wzmocnienia kadr w instytucjach i jednostkach organizacyjnych zaangażowanych w realizację Programu.
W celu zbudowania odpowiedniej zdolności administracyjnej niezbędnej do wdrożenia
Programu Instytucja Zarządzająca WRPO zamierza zatrudnić dodatkowo do końca 2008 roku
ok. 100 osób. W następnych latach zatrudnienie będzie zwiększane według potrzeb. Dla pracowników dotychczas zatrudnionych oraz nowo przyjmowanych zostały wynajęte odpowiednie pomieszczenia biurowe. Każde stanowisko pracy wyposażono w sprzęt komputerowy i
inne urządzenia biurowe ułatwiające i usprawniające pracę.
W celu przeciwdziałania fluktuacji kadr Instytucja Zarządzająca wprowadzi strategię
kadrową obejmującą między innymi płacowe i pozapłacowe formy motywowania pracowników, jednolitą strukturę płac, politykę szkoleniową, kulturę organizacyjną, model zarządzania
kadrami.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr zaangażowanych we wdrażanie Programu
będzie realizowane m.in. poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, kursy językowe, staże,
seminaria, wizyty studyjne, studia podyplomowe.
Instytucja Zarządzająca zapewni odpowiednie środki budżetowe na realizację wymagań
w zakresie zarządzania, wdrażania, oceny, monitorowania, informacji i promocji, umiejętności właściwego stosowania prawa zamówień publicznych oraz finansowanie kadr, które będą
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koordynować kwestie środowiskowe, zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale 7.12.
Ponadto, zabezpieczone zostaną środki na pokrycie kosztów prowadzenia naboru i selekcji
projektów do WRPO, ich kontroli, oceny.
W celu zapewnienia informacji i promocji działań w obszarze interwencji WRPO wśród
potencjalnych odbiorców pomocy oraz uzyskania powszechnej akceptacji dla funduszy strukturalnych realizowany będzie szeroki wachlarz działań skierowanych do różnych grup docelowych. Instytucja Zarządzająca WRPO opracuje dla programu operacyjnego Plan komunikacji zawierający cele działań, charakterystykę grup docelowych, opis planowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, opis podziału zadań i stopnia odpowiedzialności w zakresie działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych pomiędzy Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą, ramowy harmonogram, indykatywny budżet, sposób
ewaluacji działań oraz zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjnoinformacyjnych i szkoleniowych. W ramach realizacji Planu Komunikacji organizowane będą
konferencje, szkoleniowe, seminaria, warsztaty dla beneficjentów na temat możliwości
wsparcia, przygotowania projektów, a także realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów finansowanych w ramach WRPO. Przygotowane i rozpowszechnione zostaną
publikacje oraz materiały promocyjne związane z WRPO. W ramach działań informacyjnych
i promocyjnych stworzone zostaną punkty informacyjne, oraz utrzymany zostanie serwis internetowy, dotąd wykorzystywany głównie dla poprzedniej perspektywy finansowej. W czasie realizacji programu zorganizowane zostaną imprezy, akcje i kampanie promocyjne reklamujące WRPO w Wielkopolsce. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne będą podlegać badaniom ewaluacyjnym np. jakościowym i ilościowym.
Dla właściwego przygotowania projektów przez potencjalnych beneficjentów zostaną
opracowane wzory niezbędnych dokumentów oraz będą przeprowadzone szkolenia dotyczące
ich sporządzania. Instytucja Zarządzająca zorganizuje też szkolenia dotyczące zamówień publicznych i systemów pomocy publicznej, a także będzie udzielała pomocy konsultacyjnej w
celu właściwego przygotowania projektów.
Sprawne wykorzystanie środków funduszy strukturalnych w ramach WRPO wymagało
będzie również przeprowadzenia specjalistycznych badań i studiów, przygotowania stosownych analiz oraz wsparcia eksperckiego przy merytorycznej ocenie projektów. Niezbędne będzie również zapewnienie wsparcia w zakresie organizacji prac i szkoleń różnych ciał zaangażowanych w realizację Programu, np. Komitetu Monitorującego. Dla celów zarządzania i
sprawozdawczości będą wykorzystywane systemy informatyczne: system finansowoksięgowy spełniający wymogi ustawy o rachunkowości oraz system monitoringu i sprawozdawczości, a także audytu dokumentacji i audytu na miejscu, dotyczących operacji w zakresie
określonym w Załączniku nr III do Rozporządzenia Implementacyjnego 1828/2006, w pełnym zakresie uczestnictwa, finansowane ze środków Pomocy technicznej, adekwatnie do potrzeb.
Działania realizowane w ramach priorytetu będą skierowane na wsparcie zadań związanych z zamknięciem ZPORR, realizację WRPO na lata 2007-2013, działań informacyjnych i
promocyjnych tego Programu, zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO oraz prace,
badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem do następnego okresu programowania
2014-2020 oraz wdrażaniem Strategii Europa 2020 .
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3.
Kod kategorii interwencji
85
86

Kategorie interwencji
Kategorie interwencji

Pomoc techniczna
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

4.

Spodziewane rodzaje projektów
Typy projektów

Pola interwencji
Wsparcie systemu
realizacji WRPO

Promocja i informacja

Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w zakończenie realizacji ZPORR, w realizację Programu oraz uczestniczących w programowaniu na kolejną perspektywę finansową
Wyposażenie oraz koszty utrzymania stanowisk pracy dla osób zaangażowanych w realizację Programu oraz uczestniczących w programowaniu na kolejną perspektywę finansową
Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację Programu oraz
uczestniczących w programowaniu kolejnej perspektywy finansowej
Szkolenia członków zespołów związanych z wdrażaniem Programu (np. Komitetu Monitorującego)
Obsługa Regionalnego Komitetu Monitorującego i innych zespołów
Ewaluacja Programu
Kontrole, audyt zewnętrzny
Ekspertyzy, analizy, opracowania na potrzeby realizacji Programu
Prace, badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem do następnego okresu programowania 2014-2020 oraz wdrażaniem Strategii Europa 2020
Nabycie i administrowanie systemami informatycznymi
Nabywanie baz danych oraz publikacji związanych z Funduszami Strukturalnymi
Leasing oraz eksploatacja środków transportu
Archiwizacja dokumentów dotyczących ZPORR i Programu
Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach ZPORR oraz perspektywy finansowej 2007 – 2013
Promocja Programu
Działania informacyjne
Utworzenie i obsługa punktów informacyjnych
Szkolenia dla beneficjentów
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5.
a)

Produkty

Nazwa wskaźnika
(wskaźniki produktu)

Poziom
wskaźnika

Priorytet VII
Pomoc
techniczna

Efekty realizacji

Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu,
współfinansowani ze środków
pomocy technicznej
Zorganizowane konferencje,
spotkania, seminaria
Szkolenia współfinansowane
ze środków pomocy technicznej
Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania
Programu współfinansowane
ze środków pomocy technicznej
Oceny, ekspertyzy, analizy,
studia, opracowania i koncepcje wykonywane przez ewaluatorów zewnętrznych
Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej
- w tym kobiety

b)

Jednostka

Wartość
w roku
bazowym

Zakładana
wartość w
roku docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

osoby

0

150

IZ WRPO

rocznie

szt.

0

50

IZ WRPO

rocznie

szt.

0

210

IZ WRPO

rocznie

szt.

0

200

IZ WRPO

rocznie

szt.

0

15

IZ WRPO

rocznie

osoby

0

10 000
(5 500)

IZ WRPO

rocznie

Zakładana
wartość w
roku docelowym
(2013)

Źródło
danych

Częstość
pomiaru

2 100
(1200)

IZ WRPO

rocznie

Rezultaty

Poziom
wskaźnika

Nazwa wskaźnika
(wskaźniki rezultatu)

Jednostka

Wartość
w roku
bazowym

Priorytet
VII Pomoc
techniczna

Osoby zaangażowane we
wdrażanie Programu, objętych
szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy
technicznej
- w tym kobiety

osoby

0
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Egzemplarze publikacji promocyjno-informacyjnych nt.
Programu współfinansowanych ze środków pomocy
technicznej

6.

szt.

0

335 000

IZ WRPO

rocznie

Potencjalni beneficjenci

Priorytet Pomoc Techniczna jest dostępny dla wszystkich instytucji RPO (w tym dla instytucji
pośredniczących) oraz innych podmiotów, które w ramach ogłoszonych konkursów będą realizować zadania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe Listę tych podmiotów określą:
Plan Komunikacji oraz Uszczegółowienie WRPO (Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013).

7.

Spójność z innymi programami

Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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6. Plan finansowy
Na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Województwo Wielkopolskie otrzyma na realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego 7,07% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego przeznaczonych na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
tj. 1 130 264 097 euro. Wartość ta jest wynikiem podziału środków pomiędzy Regionalne
Programy Operacyjne, jaki został dokonany na podstawie algorytmu uwzględniającego kryteria ludnościowe, poziom PKB na mieszkańca oraz stopę bezrobocia w powiatach.
Województwo otrzyma również dodatkowo kwotę 142 528 547 euro ze środków EFRR
w ramach mechanizmu kompensacyjnego dla 4. województw, które uzyskały najmniej środków na 1 mieszkańca według wspomnianego wyżej algorytmu.
Dodatkowe środki przypadną dla województwa w związku z podziałem Krajowej Rezerwy Wykonania. Wielkopolska otrzyma z tego tytułu 48 248 915 euro ze środków EFRR.
Jednocześnie – w wyniku podziału środków dostosowania technicznego – województwo
otrzyma kwotę 11 531 973 euro, również ze środków EFRR.
Łącznie województwo otrzyma, więc, z EFRR na współfinansowanie WRPO kwotę 1
332 573 532 euro.
Z powyższej kwoty zaangażowane zostanie 548,429 mln euro na realizację Strategii Lizbońskiej, co stanowi 41,16% środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata 2007-2013.
Dokonując alokacji środków na poszczególne priorytety Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wzięto po uwagę:
 znaczenie poszczególnych priorytetów w kontekście celu głównego i celów
szczegółowych WRPO,
 wyniki raportu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która przy wykorzystaniu modelu makroekonomicznego HERMIN dokonała analizy trzech
wstępnie opracowanych wariantów podziału środków na poszczególne priorytety WRPO,
 zakres interwencji WRPO wynikający z linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym a Regionalnymi Programami Operacyjnymi,
 wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące limitów wydatków na
działania w sferze produkcyjnej i społecznej,
 listę projektów dużych zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku,
 indykatywny plan inwestycyjny dla WRPO zawierający listę projektów kluczowych na lata 2007-2013,
 bazę danych Systemu Ewidencji Przedsięwzięć (SEP) przygotowaną na lata
2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - analiza potrzeb i możliwości absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów WRPO
(por. poniższa tabela),
 wyniki konsultacji społecznych.
Dla potrzeb WRPO uruchomiono w Internecie system ewidencji projektów do realizacji
w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, w którym potencjalni beneficjenci rejestro-
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wali swe zamierzenia w tym zakresie. Zapisane w systemie projekty pogrupowano według
projektowanych priorytetów programu. Z zestawienia wynika, iż potrzeby przyszłych beneficjentów znacznie przekraczają finansowe możliwości WRPO, to gwarantuje pełne wykorzystanie środków. Wyjątkiem jest priorytet I – Konkurencyjność przedsiębiorstw. Jednak w odniesieniu do tego priorytetu należy stwierdzić, iż przedsiębiorcy nie przygotowują projektów
z takim wyprzedzeniem, jak samorządy.
Projekty zgłoszone do bazy SEP i kwalifikujące się do WRPO na lata 2007-2013
(stan 29.12.2006)

I Konkurencyjność przedsiębiorstw
II Infrastruktura komunikacyjna
III Środowisko przyrodnicze
IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych
V Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego
SUMA

Liczba projektów
kwalifikujących się
do WRPO

Wartość zgłoszonego dofinansowania
w ramach SEP
w mln €

Alokacja EFRR
w priorytetach WRPO
w mln €

73

153,0

287,1

715

862,7

407,8

424

374,5

158,6

127

133,0

89,2

569

529,5

147,6

1908

2 052,7

1 130,3

Źródło: Baza Systemu Ewidencji Przedsięwzięć na lata 2007-2013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (układ priorytetów uległ zmianie w toku negocjacji z Komisją Europejską).

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 zostanie zaangażowane 1 683,927 mln euro, z czego krajowy
wkład publiczny wyniesie 217,224 mln euro.
Zgodnie z art. 53. ust.1 pkt. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności przyjęto, że
w ramach WRPO na lata 2007-2013 wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na poziomie Programu oblicza się w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowanych.
Wielkość środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie Programu została
oszacowana na poziomie 134,129 mln euro.
Przy określaniu planu finansowego istotnego znaczenia nabiera projekcja możliwości
finansowych potencjalnych beneficjentów programu, a tym samym rozważenie możliwości
wystąpienia przeszkód w realizacji programu. Główną grupę beneficjentów WRPO stanowią
jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego analiza ta zweryfikowana została dla tej grupy
beneficjentów z województwa wielkopolskiego. Według badania19 szacuje się, że w latach
2007 – 2013 JST z województwa wielkopolskiego będą dysponowały środkami na nowe programy rozwojowe w wysokości 22 415,5 mln zł. Około 40% tych środków stanowić będą
Ramy finansowe Strategii Rozwoju Województw na lata 2007-2013, pod red. W. Misiąga, Warszawa 2006 - Opracowanie wykonane w ramach projektu „Identyfikacja możliwości zapewnienia krajowego współfinansowania publicznego i prywatnego dla regionalnych programów operacyjnych na lata
2007 – 2013 realizowanych we wszystkich polskich województwach wraz z propozycją rozwiązań
systemowych określających zasady i procedury uruchamiania i przepływów dla pozaregionalnych
(rządowych i unijnych) środków publicznych funkcjonujących w ramach Programów Operacyjnych”
19
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transfery z Unii Europejskiej, pozostała część składa się z potencjału inwestycyjnego wielkopolskich samorządów. Z powyższej kwoty należy odjąć ok. 13% środków, które stanowią
wydatki na dokończenie inwestycji rozpoczętych przed końcem 2006r.
Cały potencjał inwestycyjny JST z województwa wielkopolskiego, na który składają się
potencjał własny i zobowiązania, szacuje się na ok. 13 341,3 mln zł, co daje w przybliżeniu
ok. 3 482 mln euro20. Według indykatywnej tabeli finansowej WRPO na lata 2007-2013
wielkość wkładów własnych JST została oszacowana na poziomie ok. 171 mln euro. W
związku z powyższym można przyjąć, że w Wielkopolsce nie występuje ryzyko realizacji
WRPO związane z brakiem bądź ograniczonym zabezpieczeniem wkładu własnego beneficjentów dla pomocy strukturalnej w nowej perspektywie finansowej.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności opracowano:
 tabelę finansową przedstawiającą podział na każdy rok kwoty środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (załącznik 1)
 tabelę finansową przedstawiającą kwotę całkowitych środków finansowych stanowiących wkład Wspólnoty i wkłady krajowe oraz wskaźniki wkładu funduszy
w podziale na priorytety (załącznik 2)
 indykatywny podział według kategorii zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w WRPO (załącznik 3)
Podział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poszczególne priorytety
przedstawia poniższa tabela.
Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Środki EFRR
€

%

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

341 437 181

25,62%

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna

537 661 547

40,35%

Priorytet III Środowisko przyrodnicze

173 512 812

13,02%

54 060 000

4,06%

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

123 811 467

9,29%

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe

61 470 000

4,61%

Priorytet VII Pomoc techniczna

40 620 525

3,05%

1 332 573 532

100,00%

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych

Ogółem

Dodatkowo dla celów informacyjnych opracowano tabelę finansową przedstawiającą
indykatywny podział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kategorie
interwencji w poszczególnych priorytetach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W tabeli tej zamieszczono również szacunkowe kwoty związane z
kategoriami interwencji realizującymi cele Strategii Lizbońskiej.

20

wg kursu euro na koniec 2006r.
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Indykatywny podział środków wg priorytetów i kategorii interwencji w ramach WRPO na lata 2007-2013

Kod

Kategorie interwencji

Kategoria
"lizbońska"
(T/N)

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie
2 i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MŚP,
między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego
rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, wła3
dzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi,
technopoliami, itd.)
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i
5
grup przedsiębiorstw
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną
badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsię7
biorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa,
itp.)
8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przed9
siębiorczości w MŚP
Społeczeństwo informacyjne
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich
15
wydajne wykorzystanie
Transport
23 Drogi regionalne/lokalne
Energia
33 Energia elektryczna
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 Oczyszczanie ścieków
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
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Udział w priorytecie
(%)

Wkład EFRR
(w euro)

Wydatki „lizbońskie”
(w euro)

341 437 181
308 106 091

328 727 131

T

4,0

13 591 140

13 591 140

T

1,2

3 959 877

3 959 877

T

29,9

102 165 345

102 165 345

T

2,0

6 980 888

6 980 888

T

51,7

176 679 145

176 679 145

T

1,4

4 729 696

4 729 696

T

2,2

20 621 040
7 498 560

7 498 560

T

3,8

13 122 480

13 122 480

N

1,1

N

1,5

N
N

1,0
0,1

3 754 910
3 754 910
5 271 382
5 271 382
3 683 758
3 413 430
270 328
537 661 547

0
0
0
0
180 133 415
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Społeczeństwo informacyjne
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e13
edukacja, e-integracja itp.)
Transport
16 Kolej
18 Tabor kolejowy
23 Drogi regionalne/lokalne
25 Transport miejski
29 Porty lotnicze
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
52 Promowanie czystego transportu miejskiego
Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Energia
35 Gaz ziemny
39 Energia odnawialna: wiatrowa
40 Energia odnawialna: słoneczna
41 Energia odnawialna: biomasa
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), za43
rządzanie energią
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
46 Oczyszczanie ścieków
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA
51
2000)
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów
53 i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi)
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagroże54
niom
Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i
61
wiejskich
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
10

T

20,7

118 460 000
111 222 094

111 222 094

T

1,3

7 237 906

7 237 906

T
N
N
N
T

7,3
7,5
47,8
11,1
1,6

T

2,6

N
T
T
T
T

0,7
2,9
0,1
0,0
1,6

405 166 812
39 118 227
40 471 677
257 224 166
59 832 289
8 520 453
14 034 735
14 034 735
173 512 812
40 848 872
1 280 000
5 105 193
164 684
82 342
2 717 280

T

18,2

31 499 373

31 499 373

N
N
N

11,4
0,5
49,0

132 663 940
19 826 651
861 307
85 052 221

0
0
0

N

0,4

685 660

0

N

11,8

20 474 442

0

N

3,3

5 763 659

0

54 060 000
54 060 000

0

54 060 000

0

123 811 467

0

N

172

100,0

39 118 227
0
0
0
8 520 453
14 034 735
39 568 872
0
5 105 193
164 684
82 342
2 717 280
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Inwestycje w infrastrukturę społeczną
75 Infrastruktura systemu oświaty
76 Infrastruktura ochrony zdrowia
79 Pozostała infrastruktura społeczna
Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Turystyka
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Kultura
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59 Rozwój infrastruktury kultury
Priorytet VII Pomoc techniczna
Pomoc techniczna
85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja
Ogółem

N
N
N

50,7
44,5
4,7

N

57,1

N
N

41,6
1,3

N
N

88,2
11,8

Udział wydatków lizbońskich

173

123 811 467
62 804 097
55 147 370
5 860 000
61 470 000
35 110 000
35 110 000
26 360 000
25 569 200
790 800
40 620 525
40 620 525
35 833 638
4 786 887
1 332 573 532

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
548 429 418
41,16%
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7. Przepisy wykonawcze
7.1. Uwagi wstępne
Podstawowe zasady zarządzania i wdrażania programów operacyjnych, których realizacja przewidziana jest na lata 2007-2013, w tym regionalnych programów operacyjnych,
przedstawione są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78) oraz Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym 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.
Na poziomie krajowym podstawą prawną funkcjonowania programów operacyjnych jest
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. (Dz.U. z 2006r. nr
227, poz. 1658). Dokumentem określającym założenia realizacji programów operacyjnych są
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006r. i zaakceptowane przez Komisję Europejską w maju 2007 roku

7.2. Kompetencje instytucji zaangażowanych w zarządzanie regionalnym programem operacyjnym
7.2.1.Koordynacja
Funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) pełnić będzie Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego obsługiwany w przedmiotowym zakresie przez Departament
Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych (DKR) w ramach MRR.
Instytucja Koordynująca RPO odpowiedzialna jest w szczególności za:





weryfikację regionalnych programów operacyjnych pod względem ich zgodności z
NSRO;
negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z KE we współpracy z instytucjami zarządzającymi RPO;
zapewnienie spójności stosowanych wytycznych;
monitorowanie efektów wdrażania RPO w regionach (analizy porównawcze).
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Wzajemne relacje oraz szczegółowy zakres obowiązków i podział zadań między Instytucją Koordynującą RPO a Instytucją Zarządzającą WRPO określą odpowiednie wytyczne
Ministra Rozwoju Regionalnego.

7.2.2.Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym
a)

Instytucja Zarządzająca RPO

IZ zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest Zarząd Województwa. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa, obowiązki IZ pełnią następujące jednostki organizacyjne:


Departament Polityki Regionalnej – zarządzanie strategiczne Programem, wdrażanie
Priorytetu VII;



Departament Wdrażania Programu Regionalnego – wdrażanie priorytetów I – II, IV –
VI;



Jednostki obsługujące pod względem technicznym system wdrażania Programu - Biuro Obsługi Funduszy, Departament Finansów, Departament Kontroli;



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucja Pośrednicząca, wdrażająca Priorytet III.
Do zadań Instytucji Zarządzającej należy:



zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres jego realizacji;



weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są
zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;



zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów
księgowych dla każdej operacji w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz
zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;



zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transdziałań związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych
zasad księgowych;



zapewnienie, że ocena regionalnego programu operacyjnego, o której mowa w art. 48
ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 ww. rozporządzenia;
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Schemat instytucjonalny WRPO (aktualne nazwy jednostek organizacyjnych)

Komisja Europejska
Instytucja Zarządzająca

Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw

Priorytet II
Infrastruktura komunikacyjna

beneficjent

beneficjent

Priorytet III
Środowisko przyrodnicze

Instytucja Koordynująca RPO
w MRR

Priorytet IV
Restrukturyzacja
obszarów problemowych

Priorytet V
Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego

Priorytet VI
Turystyka i środowisko kulturowe

Priorytet VII
Pomoc techniczna

beneficjent

beneficjent

beneficjent

beneficjent

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Poznaniu
beneficjent
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ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady nr 1083/2006;



zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na
potrzeby poświadczania;



kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;



opracowanie i przedkładanie Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji,
po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący;



zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 rozporządzenia Rady nr 1083/2006;



dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny
dużych projektów.
Instytucja Zarządzająca WRPO może zlecić wykonywanie części swoich zadań o charakterze zarządczym lub operacyjnym do innych podmiotów. Dokonując delegacji, Instytucja
Zarządzająca WRPO zachowuje jednak całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji RPO.

b)

Instytucje pośredniczące

Przewiduje się powierzenie wdrażania Priorytetu 3 – Środowisko przyrodnicze Instytucji Pośredniczącej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. nr 227, poz. 1658) Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z którym zawarte zostanie porozumienie określające zakres zadań i obowiązków21.
Instytucja Zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej.

c)

Instytucja Certyfikująca

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. Instytucja Certyfikująca, to komórka organizacyjna utworzona zarządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach EFRR, EFS
i FS. IC w zakresie realizowanych zadań jest komórką niezależną od komórek wykonujących
funkcje instytucji zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, wchodzących
w skład odrębnych pionów podległych innym Członkom Kierownictwa Ministerstwa. Członek Kierownictwa MRR nadzorujący Instytucję Certyfikującą podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego i podejmuje w sposób niezależny decyzje w zakresie dokonywania oraz wstrzymywania procesu poświadczania deklaracji wydatków oraz wniosków o
21

Odpowiednie porozumienie z WFOŚiGW zostało zawarte 1 października 2007r.
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płatność do Komisji Europejskiej. Obsługę Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zadań
Instytucji Certyfikującej zapewnia Departament Instytucji Certyfikującej. Instytucja Certyfikująca odpowiada w szczególności za:


opracowanie i przedłożenie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność;



poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej;



poświadczanie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi;



zapewnianie, do celów poświadczania wydatków, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w
związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków;



uwzględnianie, do celów poświadczania wydatków, wyników kontroli/audytów wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz krajowego
współfinansowania, prowadzonych przez uprawnione instytucje;



utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków
zadeklarowanych do Komisji Europejskiej;



prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji oraz przesyłanie do Komisji Europejskiej rocznej deklaracji w tym zakresie;



uwzględnianie, do celów poświadczania wydatków, informacji o wykrytych nieprawidłowościach w programie operacyjnym;



analizowanie, do celów poświadczania wydatków, procedur Instytucji Zarządzających;



przeprowadzanie kontroli w Instytucjach Zarządzających lub w instytucjach do których IZ delegowała swoje zadania oraz w szczególnych przypadkach przeprowadzanie
czynności kontrolnych u beneficjentów;



monitorowanie zasady n+3/n+2 na podstawie danych otrzymywanych od Instytucji
Zarządzającej.

Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wynikające z art. 35 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy, mogą zostać przekazane Wojewodzie, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnym
porozumieniu. Instytucja Certyfikująca w MRR deleguje Wojewodom część swoich zadań w
zakresie certyfikacji, przy zachowaniu odpowiedzialności za delegowane zadania zgodnie z
art. 59 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006. Powierzenie Wojewodom wykonywania części
zadań Instytucji Certyfikującej następuje, zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1828/2006 oraz
art. 35 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, poprzez zawarcie przez Ministra Rozwoju Regionalnego porozumień z poszczególnymi Wojewodami. Wojewodowie, do
których delegowane są zadania Instytucji Certyfikującej, pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji. Komórki organizacyjne w urzędach wojewódzkich, które obsługują
Wojewodę w zakresie delegowanych zadań, są funkcjonalnie niezależne od komórek, które
wykonują zadania delegowane przez Instytucję Zarządzającą.
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Instytucja Certyfikująca deleguje Wojewodzie jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w szczególności następujące zadania:


weryfikację pod względem formalnym i rachunkowym otrzymywanego od Instytucji
Zarządzającej poświadczenia wydatków oraz wniosku o płatność dla Regionalnego
Programu Operacyjnego;



poświadczanie przed IC, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej;



poświadczanie przed IC, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi;



zapewnianie, do celów poświadczania wydatków, że otrzymała od Instytucji Zarządzającej RPO odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych
w związku z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków;



uwzględnianie, do celów poświadczania wydatków, wyników kontroli/audytów wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz krajowego
współfinansowania, prowadzonych przez uprawnione instytucje;



przeprowadzanie kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO lub w instytucjach do których IZ delegowała swoje zadania oraz w szczególnych przypadkach przeprowadzanie
czynności kontrolnych u beneficjentów;



analizowanie, do celów poświadczania wydatków, procedur Instytucji Zarządzającej
RPO;



uwzględnianie, do celów poświadczania wydatków, informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w ramach RPO;



analizowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i
kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla danego projektu, prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą lub instytucje, do których IZ delegowała swoje zadania.

d)

Instytucja Audytowa

Określone w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 zadania Instytucji Audytowej wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
skarbowej22. Instytucja Audytowa jest niezależna od Instytucji Zarządzającej PO, Instytucji
Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej.
Zadania Instytucji Audytowej wykonywane są za pośrednictwem jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, tj.
wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów (obecnie Departament
Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej) oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W każdym z urzędów kontroli skarbowej zostały utworzone wyodrębnione komórki
organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę środków pochodzących z Unii Europejskiej.
22

Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zmianami
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Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za ogół prac związanych z wydaniem zapewnienia, że system zarządzania i kontroli PO/RPO spełnia wymogi rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006, w tym za przygotowanie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność okresową, lub nie później niż w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia PO/RPO, sprawozdania
zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinii na temat zgodności systemu zarządzania i kontroli PO/RPO z art. 58-62 rozporządzenia. Prace w ramach audytu zgodności
przeprowadzane są przez Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
(oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu), opinię podpisuje Generalny Inspektor Kontroli
Skarbowej.
Instytucja Audytowa zapewnia, iż czynności audytowe uwzględniają uznane w skali
międzynarodowej standardy audytu. Do głównych zadań IA należy w szczególności:
1.
zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania
systemu zarządzania i kontroli WRPO,
2.
zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków,
3.
przedstawianie KE, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia WRPO, strategii
audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, o których mowa w p.
1. i 2., metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próbek danych dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywne rozplanowanie audytów w celu zapewnienia
przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego rozkładu audytów
w całym okresie programowania,
4.
do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015:
a) przedłożenie KE rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiającego wyniki
audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, zakończonym dnia
30 czerwca danego roku, zgodnie ze strategią audytu dla WRPO oraz informującego
o wszelkich brakach wykrytych w systemie zarządzania i kontroli PO/RPO. Pierwsze sprawozdanie, które należy złożyć do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmuje okres
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Informacje dotyczące audytów
przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r. zostają włączone do końcowego sprawozdania audytowego, stanowiącego uzupełnienie deklaracji zamknięcia, o której
mowa w p. 5,
b) wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie tak, aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków przedstawione KE są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne zapewnienie, że
transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe,
c) przedkładanie, częściowego zamknięcia WRPO, deklaracji częściowego zamknięcia
zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków,
d) przedłożenie KE, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z
prawem i prawidłowości transdziałań będących podstawą wydatków objętych końcową deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe.
W ramach wyżej opisanych prac Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii
Europejskiej nadzoruje, koordynuje i zapewnia odpowiednią jakość pracy urzędu kontroli
skarbowej.
Celem zapewnienia jakości prac wykonywanych przez urzędy kontroli skarbowej, Departament ten zapewnia stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli. Polegają one
w szczególności na:
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wprowadzeniu systemu zarządzania dokumentacją (w tym określenie kryteriów
jej sporządzania, weryfikacji i akceptacji, standaryzacja oraz informatyzacja dokumentacji),
nadzorze nad wykonywaniem prac (przypisanie pracownikom odpowiedzialności
za wykonanie zadania i weryfikacja jego wykonania),
przeprowadzaniu corocznie kontroli mających na celu sprawdzenie jakości wykonanych
prac (w ramach tzw. re-performance audits oraz audytów mających na celu weryfikację
poprawności stosowania przez urzędy kontroli skarbowej metodologii).

e)

Instytucja właściwa dla otrzymywania płatności pochodzących z
Komisji Europejskiej

Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE jest Ministerstwo Finansów. Zgodnie z regulaminem pracy Ministerstwa Finansów obsługą rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności ze środków wspólnotowych zajmuje
się obecnie Departament Instytucji Płatniczej.
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Schemat organizacyjny wskazujący rozmieszczenie Instytucji Zarządzających RPO, Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Certyfikującej i Instytucji
Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE

Zarząd Województwa
Wielkopolskiego

Minister Rozwoju Regionalnego

Podsekretarz
Stanu

Komórka/i*
pełniąca funkcję
Instytucji
Zarządzającej
RPO

Departament
pełniący funkcję
Instytucji
Koordynującej
RPO

Dyrektor Generalny

Deparatment
pełniący funkcję
Instytucji
Certyfikującej

Wojewoda Wielkopolski

Dyrektor
Generalny

komórka pełniąca
funkcję Instytucji
Pośredniczącej w
Certyfikacji w
ramach RPO

* departament, wydział lub inna komórka – zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego
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Minister Finansów

Podsekretarz
Stanu
Generalny
Inspektor Kontroli
Skarbowej

Departament
pełniący funkcję
Instytucji
Audytowej

Urząd Kontroli
Skarbowej w
Poznaniu

Podsekretarz Stanu

Departament
pełniący funkcję
Instytucji
odpowiedzialnej za
otrzymywanie
płatności z KE
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f)

Instytucja lub instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności
na rzecz beneficjentów

Płatności na rzecz beneficjentów dokonywać będzie Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca.

7.3. Monitorowanie
Komisja Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania wydatków i efektów rzeczowych wdrażania programów operacyjnych w celu racjonalnego,
sprawnego i efektywnego wykorzystania środków strukturalnych.
Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania
danych opisujących postęp i efekty programu (wskaźniki). Monitoring spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach.
W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu.
Komitet Monitorujący WRPO zostanie powołany w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania Polsce decyzji o zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele m.in. instytucji zarządzającej, ewentualnie instytucji pośredniczących, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako koordynatora RPO, samorządów terytorialnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych.
Komitet Monitorujący WRPO upewnia się, co do skuteczności i jakości realizacji regionalnego programu operacyjnego zgodnie z następującymi przepisami:


analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach regionalnego programu
operacyjnego w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego i
zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;



dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez instytucję zarządzającą;



analizuje wyniki wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów określonych dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3 rozporządzenia Rady
nr 1083/2006;



analizuje i zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, o których mowa w
art. 67 rozporządzenia Rady nr 1083/2006;



jest informowany o treści rocznego sprawozdania audytowego lub jego części odnoszącej się do regionalnego programu operacyjnego i o wszelkich istotnych uwagach,
jakie Komisja może przedstawić po przeanalizowaniu tego sprawozdania lub odnoszących się do tej części sprawozdania;



może występować do instytucji zarządzającej z wnioskiem o przeprowadzanie wszelkiego rodzaju przeglądów lub analizy programu operacyjnego mogących prawdopodobnie przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy, o których mowa w art. 3 rozpo-
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rządzenia Rady nr 1083/2006, lub do usprawnienia jego zarządzania programem, w
tym zarządzania finansowego;


analizuje i zatwierdza wszelkie wnioski o zmianę treści decyzji Komisji w sprawie
wkładu funduszy.
Począwszy od roku 2008, w terminie do 30 czerwca każdego roku, Instytucja Zarządzająca będzie przekazywać Komisji Europejskiej sprawozdania roczne, a do 31 marca 2017 roku sprawozdania końcowe z realizacji WRPO.

7.4. Wymiana danych elektronicznych w celu spełnienia
wymogów dotyczących płatności, monitoringu i oceny
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odpowiada za zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego systemu elektronicznej wymiany informacji z Komisją Europejską
oraz udzielanie akredytacji dostępu do systemu instytucjom zaangażowanym we wdrażanie
programów operacyjnych. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi nadzór nad systemem informatycznym i określa standardy w zakresie gromadzenia danych przez
wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada za budowę i rozwój systemu informatycznego na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych określonych
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Instytucja Zarządzająca WRPO we współpracy z koordynatorem NSRO odpowiada za
wprowadzanie danych do systemu informatycznego oraz wprowadzenie systemu lokalnego.

7.4.1.Krajowy System Informatyczny na okres 2007-2013
(SIMIK 07-13)
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, obsługiwany przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w MRR prowadzi nadzór nad przygotowaniem
nowego systemu informatycznego i określa standardy w zakresie gromadzenia danych przez
wszystkich uczestników systemu realizacji NSRO. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, obsługiwany przez Departament Informatyki w MF, odpowiada za budowę i rozwój systemu informatycznego na podstawie standardów w zakresie gromadzenia danych
określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Poszczególne moduły Krajowego Systemu Informatycznego będą gotowe do użytku od lipca
br. Pełną zdolność operacyjną w zakresie wszystkich komponentów System osiągnie pod koniec 2007 r.
Zgodnie z artykułem 58 d) oraz artykułem 60 c) rozporządzenia 1083/2006 system zarządzania i kontroli powinien posiadać wiarygodne, skomputeryzowane systemy rachunkowości i
księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej mające na celu zapewnienie rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach programu operacyjnego oraz zapewnienie gromadzenia danych na temat realizacji każdej operacji niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny.
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Dla celów zarządzania i sprawozdawczości, w Instytucji Zarządzającej, instytucjach pośredniczących, instytucjach pośredniczących II stopnia oraz w Instytucji Certyfikującej będą wykorzystywane dwa podstawowe systemy informatyczne tj.:
 system finansowo-księgowy spełniający wymogi ustawy o rachunkowości,
 Krajowy System Informatyczny monitoringu i sprawozdawczości
oraz opcjonalnie lokalny system monitoringu i sprawozdawczości na poziomie instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programu operacyjnego.
Krajowy System Informatyczny jest zgodny i kompatybilny z systemem sprawozdawczości i
monitorowania ustanowionym dla programu operacyjnego.
Dostęp do danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym będą miały
wszystkie podmioty uczestniczące w procesie wdrażania, tj. Instytucja Zarządzająca, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia, Instytucja Certyfikująca oraz Instytucja
Audytowa, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania zadań.
Krajowy i lokalne systemy monitoringu i sprawozdawczości.
Krajowy System Informatyczny (system scentralizowany) udostępniony dla potrzeb monitoringu i sprawozdawczości będzie gromadził na poziomie kraju dane niezbędne dla systemu
zarządzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego.
Charakterystyka Krajowego Systemu Informatycznego
Zgodnie z przyjętymi założeniami Krajowy System Informatyczny będzie przede wszystkim
systemem rejestracyjnym, tzn. będzie gromadził dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu zdarzeń. W szczególności system będzie umożliwiał gromadzenie informacji w następującym zakresie:






ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych,
obsługa cyklu życia projektu, w tym:
 ewidencjonowanie wniosków aplikacyjnych spełniających wymogi formalne,
 ewidencjonowanie dużych projektów w zakresie określonym przez Rozporządzenie
KE (WE) nr 1828/2006,
 ewidencjonowanie umów o dofinansowanie,
 ewidencjonowanie wniosków o płatność,
 ewidencjonowanie danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów,
 ewidencja wskaźników postępu rzeczowego, w tym prowadzenie jednolitego słownika wskaźników,
ewidencja danych dotyczących nieprawidłowości,
prowadzenie rejestru kwot odzyskanych ( w tym rejestru dłużników)

Ponadto Krajowy System Informatyczny będzie umożliwiał tworzenie określonych raportów,
w szczególności:



zestawień wydatków z poziomu instytucji pośredniczącej oraz zestawień wydatków i
wniosków o płatność przygotowywanych na wyższych poziomach,
prognozy wydatków.

System będzie obejmował i dostarczał dane określone w Załączniku III rozporządzenia implementacyjnego 1828/2006.
Architektura Krajowego Systemu Informatycznego.
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Krajowy System Informatyczny zbudowany jest w oparciu o technologię webową, tzn. dostęp
do danych gromadzonych w centralnej bazie danych realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerze z dostępem do publicznej sieci Internet.
W ramach WRPO wdrożony zostanie krajowy system informatyczny wspierający realizację
NSRO, finansowany ze środków osi priorytetowej 2 Wsparcie informatyczne realizacji
NSRO w ramach PO PT 2007-2013.
Jednocześnie dopuszcza się możliwość budowy odrębnego systemu informatycznego na potrzeby zarządzania i wdrażania WRPO. System będzie w pełni kompatybilny z krajowym systemem informatycznym, a zakres gromadzonych i przetwarzanych w nim danych będzie
zgodny z zakresem danych określonym w załączniku III do Rozporządzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.”
Schemat architektury Krajowego Systemu Informatycznego został przedstawiony poniżej.

Krajowy system
informatyczny
Krajowy system
informatyczny

Stacje robocze użytkowników systemu
Stacje robocze użytkowników systemu

Lokalne systemy
informatyczne
Lokalne systemy
informatyczne

Sieć publiczna - Internet
Sieć publiczna - Internet

System informatyczny Komisji Europejskiej
System informatyczny Komisji Europejskiej

7.4.2.Procedury przewidziane dla zapewnienia niezawodności
komputerowych systemów raportowania księgowego, monitoringu i finansowego
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Polityka bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego realizowana jest na wielu
płaszczyznach.
Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz odpowiednią architekturą dostępowych
urządzeń sieciowych w siedzibie operatora systemu, ministra właściwego do spraw finansów
publicznych obsługiwanego przez Departament Informatyki w MF minimalizuje ryzyko włamania oraz dostępu, a co za tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez osoby nieupoważnione. Ponadto uniemożliwia zmianę danych w trakcie transmisji danych na serwer.
Rozbudowana funkcjonalność nadawania uprawnień dla użytkowników (trójwymiarowy model uprawnień: funkcja systemu, poziom wdrażania, region) powoduje, że mają oni dostęp
tylko do tych danych, które są niezbędne do realizowania zadań.
Odpowiednia polityka wykonywania kopii bezpieczeństwa gwarantuje, że w przypadku poważnej awarii systemu, której skutkiem jest zniszczenie bazy danych, możliwość odtworzenia
danych gromadzonych w systemie maksymalnie na jeden dzień przed wystąpieniem awarii.

7.4.3.Wewnętrzny obieg informacji pomiędzy „podmiotem centralnym (MS Liaison)” oraz podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na dostęp/modyfikację praw dostępu do
SFC2007
Elektroniczna wymiana danych z Komisją Europejską zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
Zasady dostępu do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisją Europejską
(SFC2007) zostały uregulowane w Procedurze przyznawania dostępu użytkownikom do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisją Europejską SFC2007 opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison dla Europejskiego Funduszu Społecznego,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wynikająca z obowiązku nałożonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zgodnie
z którymi Państwa Członkowskie występują o prawa dostępu do systemu SFC2007 w sposób
scentralizowany, została przypisana jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję, funkcje MS Liasion
oraz MS Liaison Deputy pełni dwóch wyznaczonych i zatwierdzonych przez służby Komisji
pracowników ww. jednostki organizacyjnej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do systemu SFC2007 ww. Procedura określa
zasady, na jakich użytkownicy ubiegają się o dostęp. Zgodnie z przyjętym na poziomie krajowym założeniem i strukturą Node Hierarchy dostęp do systemu uzyskują (jako tzw. Key
Users) wyłącznie pracownicy następujących instytucji:





Instytucji koordynującej na poziomie krajowym (status Member State Authority)
Instytucji Zarządzającej programem (status Member State Managing Authority)
Instytucji Certyfikującej (status Certyfying Authority)
Instytucji Audytowej (status Audit Authority).

Procedura określa także zasady weryfikacji zgłoszonego kandydata na użytkownika przez MS
Liaison i adekwatności wnioskowanego zakresu uprawnień (Permissions, Role), a także zasady informowania o wszelkich zmianach dotyczących Key Users.
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Wykaz Key Users, tj. osób posiadających dostęp do systemu SFC2007, jest prowadzony w
jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącej funkcję
MS Liaison, z poszanowaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

7.5. Przepływy finansowe
1. Przepływy finansowe między KE a krajem członkowskim
Komisja Europejska przekazuje środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego/Funduszu Spójności na finansowanie programu
w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego.
Powyższe środki wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy, prowadzony w euro i
zarządzany przez Ministra Finansów.
2. Finansowanie programu23
Na potrzeby finansowania programu w ramach budżetu państwa wyodrębniono budżet
środków europejskich, z którego przekazywane są środki odpowiadające wkładowi UE.
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa przekazywane jest przez właściwego
dysponenta części budżetowej w formie dotacji celowej.
Środki odpowiadające wkładowi UE są przekazywane do beneficjentów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Płatnik), który wypłaca je na podstawie zleceń
wypłaty środków wystawianych przez instytucję podpisującą umowę o dofinansowanie
(IZ/IP/IPII) z beneficjentem.
Środki w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa są wypłacane beneficjentom przez IZ/IP/IPII.
Wypłata na rzecz beneficjenta zarówno w części środków UE, jak i współfinansowania
z budżetu państwa może mieć formę płatności zaliczkowych bądź zwrotu poniesionych
przez beneficjenta wydatków.
Środki na rzecz beneficjentów są przekazywane na podstawie umowy o dofinansowanie24
oraz wniosku beneficjenta o płatność, z uwzględnieniem wcześniejszych wypłat.
Wydatki beneficjenta wykazywane w składanym przez niego wniosku o płatność, są ujmowane przez IZ/IP/IPII w deklaracjach wydatków składanych do IPOC, a następnie do
IC, celem certyfikacji wydatków do KE.
Przepływy finansowe i certyfikacja w Regionalnych Programach Operacyjnych

23

nie dotyczy pomocy technicznej. Projekty pomocy technicznej finansowane są ze środków właściwego dysponenta części budżetowej lub w przypadku instytucji niebędących dysponentem ze środków dotacji celowej.
24
W przypadku projektów własnych Instytucji Zarządzającej środki będą przekazywana na podstawie uchwały
Zarządu Województwa oraz/lub zatwierdzonego wniosku o płatność.
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Komisja Europejska

Przepływy finansowe i certyfikacja w Regionalnych
Programach Operacyjnych Instytucja odpowiedzialna za
otrzymywanie płatności z Komisji

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Właściwy dysponent
części budżetowej

Instytucja certyfikująca

Właściwy dysponent
części budżetowej

(MRR)

Urząd Wojewódzki
Instytucja pośrednicząca w certyfikacji

Zarząd Województwa
Instytucja Zarządzająca RPO

Przepływy finansowe

Beneficjent

Państwowa jednostka
budżetowa

Wniosek o
refundację/płatność

W ramach systemu monitorowania przepływów finansowych IZ będzie monitorowała wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków stanowiących współfinansowanie krajowe. IZ będzie dokonywała wyliczenia poziomu dofinansowania ze środków UE na poziomie
osi priorytetowej w taki sposób, aby wkład funduszy UE nie przekraczał poziomu przyjętego
w PO/RPO dla danej osi priorytetowej.

7.6. Procedury dotyczące uzyskanych odsetek
W ramach programu operacyjnego odsetki narosłe od środków otrzymanych przez poszczególne instytucje biorące udział w finansowaniu WRPO przeznaczone są na realizację danej
osi priorytetowej/działania Programu i są wykazywane w sprawozdaniu z realizacji osi priorytetowej/działania.
Ad. art. 83:
Dla obsługi środków otrzymywanych z UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 zostanie utrzymany podobny system rachunków bankowych jak dla perspektywy 2004-2006,
czyli rachunki I poziomu – funduszowe i rachunki II poziomu – programowe.
Wszystkie rachunki bankowe, zarówno funduszowe jak i programowe będą oprocentowane, a
odsetki będą dopisywane do stanów na rachunkach. Niezwłocznie po naliczeniu odsetek Instytucja przyjmująca środki z KE będzie przekazywała odpowiednie kwoty na rachunek dochodów Budżetu Państwa i będą one wykorzystane na współfinansowanie krajowe.
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7.7. Kontrola
Rolę Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli określa art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Zgodnie z powyższym Instytucja Zarządzająca została zobowiązana do:

zapewnienia, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;

weryfikacji, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki
zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i
są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
W ramach wyżej wymienionych obowiązków Instytucji Zarządzającej prowadzone będą kontrole systemowe, obejmujące przede wszystkim takie obszary, jak:

zgodność wybieranych projektów z kryteriami i odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi,

istnienie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych oraz gromadzenia danych na temat wdrażania,

stosowania przez beneficjentów odpowiedniego systemu księgowego,

istnienie odpowiedniej ścieżki audytu,

odpowiednie przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 90 rozporządzenia
1083/2006,

funkcjonowanie Komitetu Monitorującego WRPO,

przestrzeganie wymogów informacji i promocji zgodnie z art. 69 rozporządzenia
1083/2006.
Poza kontrolami zaplanowanymi w rocznych planach kontroli przewiduje się także kontrole doraźne (ad hoc), zarówno przy weryfikacji wydatków, jak i przy kontrolach systemowych. W takim przypadku możliwe będzie pomijanie zasad określonych dla kontroli realizowanej zgodnie z planem rocznym.
Podstawą kontroli będą roczne plany kontroli, przygotowywane przez poszczególne
jednostki. Plany przygotowują wszystkie instytucje kontrolujące (obowiązki dotyczące kontroli prowadzonych przez instytucję pośredniczącą określą stosowne zapisy Porozumienia) a
następnie zatwierdza je Instytucja Zarządzająca i przekazuje do akceptacji Instytucji Koordynującej RPO.
Ponadto, zgodnie z procedurami wewnętrznymi, prowadzona będzie kontrola wewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, dla wszystkich jednostek realizujących zadania z zakresu zarządzania WRPO.
Przyjęty schemat zapewnia stosowanie zasady rozdzielenia funkcji: w przypadku, gdy
dana jednostka będzie równocześnie beneficjentem. Zgodnie z zasadą rozdzielności kontrole
na poszczególnych poziomach wykonywane będą przez odrębne jednostki organizacyjne
Urzędu Marszałkowskiego, względem jednostki kontrolowanej.
W odniesieniu do weryfikacji na miejscu dla programu operacyjnego, Instytucja Zarządzająca określa wielkość próby w celu osiągnięcia zapewnienia, co do zgodności z prawem i
prawidłowości transdziałań będących podstawą wydatków.
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7.8. Ewaluacja
Obowiązek przeprowadzania oceny Programu Operacyjnego wynika z zapisów Art. 47
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr1260/1999 (Dz.
Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str.25-78). Zgodnie z zapisami rozporządzenia oceny mają na
celu poprawę jakości, efektywności i spójności pomocy Funduszy Strukturalnych i wdrażania
programów operacyjnych. Innym ich celem jest ocena ich wpływu z punktu widzenia strategicznych celów wspólnotowych, Artykułu 158 Traktatu oraz specyficznych problemów strukturalnych dotykających poszczególne państwa członkowskie i regiony, uwzględniając potrzebę zrównoważonego rozwoju i odpowiednie prawodawstwo wspólnoty dotyczące wpływu na
środowisko naturalne i strategicznej oceny środowiska. Ocena może mieć charakter strategiczny w celu dokonania analizy postępu Programu w odniesieniu do odpowiednich dla
WRPO priorytetów polityk krajowych i wspólnotowych. Ewaluacja o charakterze operacyjnym będzie miała na celu wspieranie monitorowania Programu. Oceny prowadzi się przed
(ewaluacja ex-ante), w trakcie (ewaluacja on-going, w tym mid-term) i po okresie programowania (ewaluacja ex-post). Za prowadzenie oceny programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca, a w jej ramach utworzona specjalnie w tym celu jednostka ewaluacyjna.
Na realizację procesu ewaluacji WRPO zostaną zapewnione środki w ramach komponentu pomocy technicznej WRPO.
Zadania jednostki ewaluacyjnej WRPO obejmują:
a) zapewnienie środków finansowych, w ramach pomocy technicznej, na prowadzenie ewaluacji oraz pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu
monitoringu,
b) opracowanie Planu ewaluacji WRPO na lata 2007-2013 oraz koordynacja procesu
realizacji celów Planu,
c) przygotowanie Okresowych planów ewaluacji WRPO,
d) zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji ex-ante programu operacyjnego,
e) zapewnienie przeprowadzenia ewaluacji operacyjnych związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku, gdy wyniki monitoringu
wykazują znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub, gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie (trudno na etapie programowania określić
główne obszary tematyczne i priorytety, które będą podlegać ewaluacji. Będzie
ona dotyczyć całego obszaru interwencji i wszystkich priorytetów WRPO, wszędzie tam, gdzie monitoring wykryje odstępstwa od realizacji celów lub gdzie powstaną propozycje zmian programu),
f) zapewnienie przeprowadzania ewaluacji strategicznych, w szczególności tych, które wskazane są w Planie ewaluacji NSRO jako obligatoryjne dla wszystkich programów operacyjnych,
g) przekazywanie wyników ewaluacji Komitetowi Monitorującemu WRPO oraz Krajowej Jednostce Oceny, a także Komisji Europejskiej na jej życzenie,
h) upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji,
i) współpraca z Krajową Jednostką Oceny w zakresie przeprowadzenia do dnia 30
czerwca 2011 roku ewaluacji stopnia realizacji programu operacyjnego, której
wyniki posłużą alokacji krajowej rezerwy wykonania,
j) współpraca z Krajową Jednostką Oceny oraz Komisją Europejską przy ewaluacjach przeprowadzanych z ich inicjatywy,
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k) współpraca z Krajową Jednostką Oceny oraz Komisją Europejską przy ewaluacji
ex-post,
l) zapewnienie przestrzegania wytycznych Krajowej Jednostki Oceny oraz stosowanych w Unii Europejskiej ogólnie przyjętych standardów ewaluacji funduszy
strukturalnych,
m) monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.
Plan ewaluacji WRPO na lata 2007-2013 oraz Okresowe plany ewaluacji WRPO będą
zawierały listę szczegółowych przedsięwzięć, terminy ich realizacji oraz planowane budżety.
Plan ewaluacji WRPO na lata 2007-2013 będzie przygotowany w terminie nie dłuższym niż
1 miesiąc po przyjęciu WRPO przez KE.
W celu zachowania partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Instytucja Zarządzająca może powołać na początku procesu ewaluacji w fazie planowania Grupę Sterującą
ewaluacją programu operacyjnego, której głównym zadaniem jest koordynacja całego procesu
ewaluacji w ramach WRPO.
Dodatkowo Instytucja Zarządzająca WRPO może powoływać Grupy Sterujące, mające
charakter grup roboczych (zadaniowych), dla poszczególnych ewaluacji lub obszarów tematycznych ewaluacji.
W ramach Jednostki Zarządzającej, której zadania spełniają wyznaczone przez Zarząd
Województwa departamenty, funkcjonują też departamenty (lub ich wydzielone części), które
wypełniają funkcje wdrażania WRPO. Udział tych poszczególnych jednostek organizacyjnych w procesie ewaluacji WRPO będzie wynikał z regulaminu tych jednostek oraz Planu
ewaluacji WRPO.
Przewiduje się, iż do głównych obszarów tematycznych podlegających ewaluacji operacyjnej będzie należeć obszar interwencji programu, dotyczący w szczególności realizacji inwestycji infrastrukturalnych w zasięgu interwencji wszystkich priorytetów programu, realizacji celów poszczególnych priorytetów, realizacji wdrażania rekomendacji ewaluacji strategicznych i operacyjnych oraz monitoringu przepływów finansowych.
Badania ewaluacyjne powinny być realizowane przez niezależne podmioty zewnętrzne,
a wyniki ewaluacji udostępniane opinii publicznej oraz przekazywane do Krajowej Jednostki
Oceny usytuowanej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jednostki ewaluacyjne utworzone w strukturach instytucji zarządzających programami operacyjnymi zobowiązane są do
współpracy z Krajową Jednostką Oceny w zakresie opracowania planów ewaluacji oraz
uwzględniania wytycznych metodologicznych KJO.

7.9. Komunikacja i promocja
Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 1 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 określającym zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska
przygotowuje Strategię Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013 dla
wszystkich funduszy i programów. Wspólna Strategia ma na celu zapewnienie skutecznej koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne instytucje, dzięki której wzrośnie skuteczność i efektywność działań informacyjnych i promocyjnych.
Strategia komunikacji jest przygotowywana przez Instytucję Koordynującą NSRO
(umiejscowioną w strukturze ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego) we współ-

192

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

pracy z Instytucjami Zarządzającymi. Uwzględnia ona zasady przyjęte w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.
Strategia komunikacji określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych na potrzeby wszystkich programów operacyjnych i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a w szczególności cele i ideę przewodnią, określenie grup docelowych, wskazanie instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne, a także
wymagane minimum podejmowanych działań. Instytucja Zarządzająca opracuje dla programu
operacyjnego Plan komunikacji zawierający cele działań, charakterystykę grup docelowych,
opis planowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, opis podziału zadań i stopnia odpowiedzialności w zakresie działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych pomiędzy IZ i poszczególne IP i IW (IP2), opis działań IZ, IP, IW/IP2 i innych partnerów zaangażowanych w proces informowania i promocji w obrębie programu operacyjnego, z
uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego,
ramowy harmonogram, indykatywny budżet, sposób ewaluacji działań oraz zasady sprawozdawczości ze stopnia realizacji działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych. Plan
komunikacji PO podlega konsultacji z IK NSRO w zakresie ich zgodności ze Strategią komunikacji, a następnie akceptacji Komitetu Monitorującego dany program.
Plan komunikacji WRPO będzie charakteryzował działania mające na celu zapewnienie
informacji i promocji w obszarze funduszy strukturalnych wśród potencjalnych odbiorców
pomocy oraz uzyskanie powszechnej akceptacji dla funduszy strukturalnych w Wielkopolsce.
Działania IZ WRPO mają zapewnić przejrzystość procedur wdrażania funduszy, upowszechnić korzyści płynące z wdrażania funduszy i pośrednio z integracji z Unią Europejską. Ponadto instytucje zajmujące się zarządzaniem i wdrażaniem WRPO będą wspierać beneficjentów
w procesie pozyskiwania środków unijnych, zapewniając równocześnie możliwość wymiany
doświadczeń pomiędzy beneficjentami. Na bieżąco będą podnoszone kwalifikacje pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO, co jest konieczne do skutecznego i
efektywnego absorbowania środków unijnych, a ponadto zapewnią wysoki standard usług informacyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
IZ WRPO skoncentruje swoje działania wokół następujących grup docelowych:
 opinia społeczna, czyli odbiorcy rezultatów wdrażania funduszy,
 beneficjenci i potencjalni beneficjenci,
 partnerzy społeczni i gospodarczy,
 pracownicy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO,
 pracownicy punktów informacyjnych.
IZ WRPO będzie realizować Plan komunikacji za pomocą dwóch rodzajów działań: informacyjnych i promocyjnych. IZ WRPO jest zobowiązana do stworzenia sprawnego systemu
rozpowszechniania informacji dotyczących możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków
EFRR w ramach WRPO, rozpowszechniania wiedzy dotyczącej postępu w realizacji projektów oraz upowszechniania "dobrych praktyk", co będzie kluczowe dla zwiększenia poziomu
wiedzy beneficjentów oraz wpłynie dodatnio na jakość składanych projektów oraz zwiększy
ich ilość. IZ WRPO będzie prowadzić zaplanowane działania informacyjne, docierające do
wszystkich grup docelowych, wykorzystując różne kanały informowania: stronę internetową
programu dostosowaną do potrzeb beneficjentów, newsletter, różnorodne publikacje o charakterze informacyjnym itd. Ponadto IZ WRPO stworzy spójny system informacyjnokonsultacyjny obejmujący punkty informacyjne o WRPO w Wielkopolsce oraz zapewni system szkoleń podnoszący kwalifikacje pracowników punktów informacyjnych. Prowadzone
będą, również, na szeroką skalę działania szkoleniowe dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oparte o analizę potrzeb szkoleniowych. Przewidywane są spotkania, konferencje
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i inne seminaria poszerzające wiedzę beneficjentów pozwalające na dostarczenie kompleksowych informacji na temat programu. Wszystkie działania zostaną uzupełnione odpowiednią
kampanią informacyjną w mediach regionalnych.
W ramach Planu komunikacji będą realizowane również działania promujące WRPO,
wykorzystujące efektywnie narzędzia promocji marketingowej: reklamę, promocję bezpośrednią czy public relations w odpowiednio dobranych kanałach komunikacji. Zorganizowanie spójnego systemu promowania WRPO poprzez różnorodne akcje informacyjnopromocyjne, artykuły sponsorowane, audycje promocyjno-informacyjne skierowane do społeczności regionu pozwoli wypromować program szerząc tym samym ideę integracji europejskiej w Wielkopolsce.
Instytucja Zarządzająca będzie przygotowywać roczny plan działań o charakterze wykonawczym.
Instytucja Zarządzająca WRPO będzie prowadziła stały monitoring działań promocyjnoinformacyjnych IP oraz sieci punktów informacyjnych (sprawozdawczość okresowa, roczna i
na zakończenie programu).
Ponadto będą prowadzone badania ewaluacyjne ilościowe i jakościowe działań realizowanych przez IZ WRPO wynikających z Planu Komunikacji.
IZ WRPO zapewni adekwatne środki finansowe w celu właściwej realizacji zadań związanych z informacją i promocją.

7.10.Partnerstwo
Partnerstwo społeczne, jakim kierowano się na etapie tworzenia WRPO, zgodnie z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz prawa krajowego, kontynuowane będzie na
kolejnych etapach prac. Przedmiotem konsultacji będą projekty dokumentów opisujące system wdrażania WRPO.
Zgodnie z wymienionym wyżej artykułem 11 rozporządzenia 1083/2006 realizacja celów programu odbywać się będzie w ramach ścisłej współpracy z takimi władzami i podmiotami, jak:
 właściwe władze lokalne, miejskie i inne władze publiczne,
 partnerzy gospodarczy i społeczni,
 inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, partnerów
zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za wspieranie równości mężczyzn i kobiet.
Partnerstwo społeczne obowiązywać będzie także na etapie przygotowania i realizacji
poszczególnych projektów. W tym trybie przygotowywane będą także projekty o zasięgu regionalnym, wymagające tworzenia szerokich porozumień partnerów społecznych oraz międzyregionalne, polegające na wymianie doświadczeń, tworzeniu i transferu narzędzi działania
oraz wymiany doświadczeń wynikających z najlepszych praktyk.

7.11.Założenia systemu wyboru projektów
Wybór projektu uzależniony będzie od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (zgodnie z art. 65 lit. b rozporządzenia 1083/2006), oraz od zatwierdzenia
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projektu do dofinansowania przez IZ. Te strategiczne, formalne i merytoryczne kryteria (z
włączeniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia) będą jednakowe dla wszystkich potencjalnych beneficjentów wszystkich projektów dotyczących danej
kategorii operacji WRPO.
W ramach programu stosowane będą następujące tryby wyboru projektów: indywidualny, konkursowy, systemowy. W zależności od charakteru danej osi priorytetowej zapewniona
zostanie odpowiednia równowaga pomiędzy różnymi trybami wyboru projektów. Zastosowanie danego trybu wyboru projektów winno służyć polepszaniu osiągania strategicznych celów
poszczególnych osi priorytetowych PO/RPO. Szczegóły, co do zakresu zastosowania danego
trybu w danej osi priorytetowej oraz instytucji uczestniczących w procedurze wyboru będą
określone w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego”. Tryb wyboru projektów będzie zgodny z odpowiednimi wytycznymi MRR w danym zakresie.
Przewiduje się udział ekspertów wyłanianych spośród partnerów lokalnych, środowiskowych, gospodarczych w systemie wyboru projektów.

7.12.Zarządzanie politykami wspólnotowymi i krajowymi
Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między RPO a pozostałymi programami
operacyjnymi na etapie ich realizacji, zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji:
 Komitet Koordynacyjny NSRO (w którym uczestniczyć będą również przedstawiciele
IZ PROW oraz IZ Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich);
 Komitety Monitorujące RPO oraz Podkomitety Monitorujące PO KL;
 Cross-checking projektów;
 Oświadczenia beneficjentów;
 Kierowanie przez Marszałka Województwa, Wicemarszałka Województwa lub Członka
Zarządu Województwa zarówno wdrażaniem WRPO, jak i regionalnymi komponentami
PO KL i PROW. Szczegółowe mechanizmy koordynacji zostaną zamieszczone we właściwych podręcznikach i procedurach wewnętrznych;
 Udział w pracach Komitetu Monitorującego WRPO przedstawicieli komitetów monitorujących dla innych programów operacyjnych.
Koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego
PO KL, EWT oraz niektórych działań PROW w urzędzie marszałkowskim, sprzyjać będzie
zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów.
Komitet Koordynujący NSRO powoła grupę roboczą, złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami finansowanych ze środków EFRR, EFS,
EFRROW i EFR. Zadaniem powyższej grupy roboczej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów (np. odpowiednie pytania we wnioskach o dofinansowanie, kontrole na próbie projektów, wspólny dostęp do baz danych). Celem ww. działań będzie unikanie podwójnego finansowania projektów i zagwarantowanie przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej.
Zgodnie z zapisami strategii programu w rozdziale 4.7. dla potrzeb efektywnego wykorzystania środków i maksymalnego wykorzystania efektu synergii wynikającego z realizacji
na terenie Wielkopolski różnych polityk finansowanych przez publiczne środki wspólnotowe
i krajowe, a jednocześnie dla wyeliminowania nakładania się różnego rodzaju działań, w ra-
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mach Instytucji Zarządzającej, departamentu (obecnie Departament Polityki Regionalnej)
Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego za zarządzanie WRPO funkcjonować będzie
jednostka organizacyjna (obecnie Oddział Analiz Regionalnych), której zadaniem będzie
przede wszystkim:


Gromadzenie danych oraz wykonywanie analiz regionalnych



Analizy zakresu programów realizowanych na terenie województwa, w tym z
punktu widzenia przebiegu linii demarkacyjnych między nimi.



Analiza skutków interwencji różnych programów na terenie województwa, w
tym z zastosowaniem modeli makroekonomicznych oraz wyników ewaluacji.



Wykonywanie analiz dla Instytucji Zarządzającej z punktu widzenia zgodności
działań WRPO z wyznaczoną linią demarkacyjną oraz opiniowanie dokumentów
szczegółowych w tym zakresie.



Analiza i koordynacja realizacji polityk horyzontalnych (środowisko, równy dostęp) oraz współpraca z partnerami społecznymi w tym zakresie.



Monitorowanie Oceny Oddziaływania na środowisko WRPO oraz konsultowanie z partnerami społecznymi kwestii środowiskowych, a także z odpowiednimi
organami wymienionymi w ustawie Prawo ochrony środowiska. Przygotowanie
raportów środowiskowych w połowie i na koniec okresu programowania.



Przygotowywanie dla Instytucji Zarządzającej propozycji modyfikacji działań ze
środowiskowego punktu widzenia.

Wymieniona jednostka będzie pełnić funkcję „obserwatorium” regionalnego, prowadzącego ma potrzeby Zarządu Województwa obserwacje i analizy realizacji WPRO w szerokim
kontekście regionalnym oraz w szerokim kontekście realizowanych programów. Będzie także
źródłem „wczesnego ostrzegania” o niepożądanych skutkach realizacji programu.
W odniesieniu do zarządzania SEA oraz zrównoważonym rozwojem w aspekcie środowiskowym wykorzystany zostanie system wskaźników zaprojektowany w WRPO. Zarówno
wskaźniki określające stan środowiska, jak i pozostałe wskaźniki społeczno gospodarcze.
Efekty ekologiczne uzyskiwane będą także w wyniku realizacji wszystkich innych projektów, w różnym stopniu i zakresie, w zależności od ich rodzaju. Dlatego, dodatkowo, w ramach wewnętrznego systemu monitoringu zbierane będą informacje na temat wkładu poszczególnych projektów w następujących zakresach:


oszczędność energii,



emisje substancji do atmosfery, w tym gazów cieplarnianych oraz niszczących
warstwę ozonową,



poprawa gospodarki wodno ściekowej,



termomodernizacje,



gospodarka odpadami.

Lista powyższych wskaźników modyfikowana wraz z pojawianiem się określonych typów projektów, których na etapie przygotowywania WRPO nie można jeszcze przewidzieć.
Wymienione wskaźniki stanowić będą podstawę wewnętrznego systemu, by poprzez
wewnętrzny system monitoringu projektów ocenić wkład interwencji WRPO w poprawę stanu środowiska. Dane zbierane będą na poziomie projektów, by ocenić ich wkład w zrówno-
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ważony rozwój, niezależnie od ich typu oraz realizowanego celu, środowiskowego lub innego.

7.13.Pomoc publiczna
We wszystkich przypadkach przestrzegane będą zasady udzielania pomocy publicznej,
zgodnie z artykułem 55 Rozporządzenia Rady 1083/2006.
Instytucja Zarządzająca zapewni, iż każde wsparcie udzielane w ramach programu operacyjnego będzie zgodne ze stosownymi procedurami i zasadami, w momencie, kiedy pomoc
publiczna jest udzielana

7.14.Zamówienia publiczne
Instytucja Zarządzająca zapewni, że zamówienia publiczne, w tym udzielone koncesje,
związane z projektami finansowanymi z pomocy Funduszy Strukturalnych są zgodne z Dyrektywą 2004/17WE, 2004/18/WE, Rozporządzeniem WE Numer 1564/2005 lub stosownymi
postanowieniami Traktatu.
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8. Wyniki analizy makroekonomicznej
8.1. Analiza makroekonomiczna wpływu WRPO na gospodarkę przy pomocy modelu Hermin25
Wykonawcą analizy makroekonomicznej przy pomocy modelu HERMIN była Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jej celem było przedstawienie wyników oceny makroekonomicznego wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na
lata 2007-2013 na gospodarkę województwa wielkopolskiego. Uzupełnienie prognoz dotyczących wpływu samego WRPO stanowiło oszacowanie wpływu na PKB województwa całych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013.
W części analizy, zawierającej wyniki symulacyjne wpływu WRPO na regionalny PKB
oraz na wartość dodaną brutto w ujęciu sektorowym, przedstawiono procentową różnicę między poziomami PKB z WRPO i bez WRPO oraz wpływ na liczoną rok do roku stopę wzrostu.
Ten sposób prezentacji wyników niewątpliwe przyczynił się do zwiększenia czytelności
przedstawianych prognoz i uniknięcia możliwych błędów interpretacyjnych.
Analizując szczegółowo wpływ realizacji WRPO na regionalną gospodarkę, należy
mieć świadomość, że Program ten jest tylko jednym z instrumentów wdrażania NSRO. Na 16
Regionalnych Programów Operacyjnych zostanie przeznaczone 23,8% całości środków z
funduszy unijnych przewidzianych w ramach NSRO. Pozostałe środki będą alokowane w ramach innych programów. W związku z faktem, iż gospodarka Wielkopolski będzie się rozwijała pod wpływem alokacji funduszy zarówno w ramach WRPO, jak i alokacji wynikającej z
innych części NSRO, celowe wydaje się zbadanie łącznego ich wpływu na zmianę PKB regionu wielkopolskiego. Istnieje, bowiem, oczywiste i istotne powiązanie gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym. Taki związek jest również założony w jednym z mechanizmów modelu regionalnego gospodarki województwa wielkopolskiego. Precyzyjne określenie na etapie oceny ex-ante łącznego wpływu środków z WRPO i krajowych programów operacyjnych na gospodarkę regionu wielkopolskiego nie jest oczywiście możliwe na obecnym
etapie. Należy również zaznaczyć, iż obecnie nie jest możliwe przeprowadzenie symulacji
modelu krajowego jednocześnie z wszystkimi modelami dla polskich regionów. W związku z
tym, do obliczania łącznego wpływu WRPO i NSRO na PKB Wielkopolski wykorzystano
wpływ transferów NSRO pomniejszonych o transfery na 16 RPO na PKB kraju oraz wpływ
WRPO na zmianę PKB w tym województwie. Suma otrzymanych wyników stanowi łączny
wpływ NSRO i WRPO na zmianę PKB Wielkopolski. Wpływ NSRO i WRPO został zbadany
przy założeniu średnich elastyczności dla WRPO i wysokich elastyczności dla NSRO. Ponadto, w przypadku analizy wpływu NSRO na PKB regionu, jak już wyżej zaznaczono, zmniejszono pomoc finansową w ramach całego Programu o środki przeznaczone na 16 RPO (w
przybliżeniu o jedną czwartą całej kwoty alokacji).
25

Model makroekonomiczny Hermin to liniowy model ekonometryczny i został opracowany w Instytucie Badań
Społeczno-Ekonomicznych (ESRI) w Dublinie (Irlandia) przez Johna Bradley’a. Używany był do modelowania
zjawisk gospodarczych w Irlandii oraz wpływu transferu środków Unii Europejskiej na gospodarkę kraju. W latach 90-tych ubiegłego wieku dokonano adaptacji modelu dla krajów Europy Środkowej, kandydujących do
Unii. Polska wersja powstała w 2002 r., jako wynik współpracy autora modelu ze specjalistami krajowymi, na
podstawie adaptacji dla Estonii, przy użyciu 8-letniego (1995-2002) szeregu czasowego danych wejściowych dla
podstawowej czterosektorowej wersji modelu (sektor przemysłowy, rolnictwo, usługi publiczne i rynkowe).
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy wpływ finansowania zarówno w ramach NSRO
jak i WRPO w roku 2007 na zmianę PKB jest niewielki, ponieważ jedynie nieznaczna część
WRPO i NSRO będzie realizowana w pierwszym roku. W kolejnych latach wpływ finansowania jest coraz bardziej widoczny. W roku 2013 poziom PKB w regionie wielkopolskim będzie wyższy o 7,0% w stosunku do scenariusza bazowego (bez wsparcia unijnego). Jednocześnie jest to najwyższy wzrost PKB w stosunku do wariantu bazowego. W analizowanym roku
zmiana PKB nastąpi przede wszystkim na skutek alokacji środków z NSRO. Spowodują one
wzrost PKB regionu o 3,08% w stosunku do wariantu bazowego. W kolejnych latach wpływ
transferów na PKB Wielkopolski w ramach NSRO i WRPO będzie wykazywał tendencję malejącą. Coraz mniejsza będzie również różnica między wpływem NSRO i WRPO na zmiany
PKB. W roku 2020 przewidywany jest wzrost PKB regionu w stosunku do wariantu bazowego o 2,02%.
Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na istotne zwiększenie wyników wpływu
funduszy unijnych na gospodarkę województwa wielkopolskiego, jeżeli analizie poddaje się
całość transferów w ramach NSRO, które potencjalnie mogą zostać alokowane w województwie.
Mimo wszystkich założeń i zastrzeżeń do modelu, należy wyraźnie podkreślić, że nie
zmieniają one zasadniczej konkluzji, iż regionalny model HERMIN wskazuje na istotnie pozytywny wpływ absorpcji środków strukturalnych UE przez gospodarkę województwa wielkopolskiego.
W związku ze zwiększeniem alokacji środków na WRPO o 142,5 mln € oraz w wyniku korekty podziału środków w związku z dostosowaniem do wyznaczonych limitów na realizację strategii lizbońskiej, sferę produkcyjną oraz infrastrukturę społeczną, jaka nastąpiła
po ostatniej analizie makroekonomicznej (Raport nr 3 wykonany przez Wrocławską Agencję
Rozwoju Regionalnego w styczniu 2007r.), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Oddział Ewaluacji i Oceny na potrzeby Programu dokonał ponownej oceny wpływu
WRPO dla województwa wielkopolskiego na gospodarkę regionu.
W porównaniu z poprzednim raportem Nr 3, niniejsze opracowanie uwzględnia
zwiększenie alokacji środków finansowych z 1130,26 tys. € do 1272,79 tys. €.
Tabela 1: Płatności w ramach WRPO w latach 2007-2015 według źródeł finansowania
(w mln €) (lipiec 2007r.)
Płatności na lata
mln euro

2007

UE

8.7

34.8

87.6

175.8

188.1

217.9

274.6

170.1

115.2

Suma
1272.8

Współfinansowanie
publiczne krajowe

3.0

12.2

30.8

61.8

66.1

76.6

96.5

59.8

40.5

447.2

Współfinansowanie
prywatne

1.9

7.7

19.5

39.1

41.8

48.5

61.1

37.8

25.6

283.1

Suma

13.6

54.8

137.8

276.7

296.0

342.9

432.2

267.7

181.3

2003.1

2008

2009

2010
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Omówione wyżej zmiany spowodowały przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków strukturalnych w ramach WRPO.
Tabela 2: Wysokość środków finansowych UE według trzech wariantów w latach 2007-2015
według kategorii ekonomicznych (w mln €) (lipiec 2007).
Kategoria
ekonomiczna

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razem

Udział
%

IP

5.2

20.9

52.5

105.5

112.8

130.7

164.7

102.0

69.1

763.5

60.0

RZL

0.9

3.7

9.3

18.6

19.9

23.1

29.1

18.0

12.2

134.9

10.6

BPSP

2.5

10.2

25.8

51.7

55.3

64.1

80.8

50.0

33.9

374.4

29.4

Należy również zaznaczyć, iż odpowiednie symulacje zostały przeprowadzone przy
użyciu udoskonalonego regionalnego modelu HERMIN dla województwa wielkopolskiego.
W modelu gospodarki województwa wprowadzono moduł uwzględniający generujące istotne
efekty dodatkowe wydatki przeznaczane na działalność badawczo-rozwojową. W przeprowadzonej symulacji zawierającej szczegółowe wyniki wpływu WRPO na szereg zmiennych,
rozszerzono także liczbę analizowanych parametrów makroekonomicznych.
Dodatkowo obecny raport zawiera wprowadzone poważne zmiany w wykorzystywanej bazie danych a mianowicie do modelowania użyto:
 cen stałych z roku 2000, poprzednie z 1998r. (zmiana GUS);
 ciąg danych wykorzystywanych w modelu od 1998r. poprzednio od 1995r. (przeliczniki wcześniejszych lat okazały się „niewiarygodne”);
Przeprowadzona analiza porównawcza pomiędzy wynikami zawartymi w Raporcie nr
3., a wynikami symulacji wykonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego wykazała, iż krzywe obrazujące trendy makroekonomiczne mają podobne
kształty, lecz dla wyników analizy Urzędu Marszałkowskiego, są bardziej wyrównane.
Z powyższego wynika, iż zwiększenie alokacji na WRPO oraz korekta wewnętrznej
alokacji na poszczególne priorytety i kategorie interwencji, wynikająca z konieczności
dostosowania się do wyznaczonych limitów, nie spowodują istotnych zmian efektów
makroekonomicznych, wynikających z realizacji WRPO.
Na podstawie tych wyników można nadal podtrzymywac tezę, iż WRPO będzie mieć
zauważalny i pozytywny wpływ na gospodarkę województwa wielkopolskiego.

8.2. Analiza makroekonomiczna wpływu WRPO na gospodarkę przy pomocy modelu CGE (MaMoR2)26

26

Modele obliczeniowe równowagi ogólnej (ang. CGE) zostały opracowane w środowisku ekonomistów anglosaskich pod koniec XVIII wieku. Podstawy współczesnym dużym obliczeniowym modelom równowagi ogólnej
dał algorytm H.E. Scarfa z 1967 r. Model makroekonomiczny MaMoR2 to obliczeniowy model równowagi
ogólnej, który pozwala badać niektóre aspekty gospodarki w ujęciu regionalnym, tj. na poziomie województw
(NUTS2). Narzędzie to nie jest używane w analizie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową jako proste złożenie modeli dla gospodarek poszczególnych województw, lecz gospodarki regionalne traktowane są jako w
pełni autonomiczne w zakresie przebiegu procesu tworzenia produktu oraz określania rozmiarów strumieni i zasobów, takich jak spożycie, inwestycje czy zasób kapitału. Na poziomie krajowym zakłada się podejmowanie
decyzji dotyczących struktury niektórych strumieni, jak na przykład przeznaczenia produkcji krajowej oraz źródeł dóbr konsumpcyjnych.
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Wykonawcą analizy makroekonomicznej przy pomocy modelu MaMoR2 był Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową. Analizę makroekonomicznego oddziaływania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podsumowano poprzez
omówienie wpływu na produkt krajowy brutto dla regionu, najbardziej syntetyczną miarę
zmian zachodzących w gospodarce, gdzie zaprezentowano względne całkowite odchylenie
produktu od ścieżki referencyjnej (czyli projekcji sytuacji ekonomicznej w przypadku braku
środków unijnych) oraz zwiększenie rocznej dynamiki PKB, które można przypisać wykorzystaniu środków unijnych.
Dzięki wykorzystaniu wsparcia unijnego poziom PKB w regionie będzie zauważalnie
wyższy od referencyjnego. W pierwszych trzech latach analizy (2007-2009) efekty są stosunkowo nieznaczne, co wynika z niewielkiego jeszcze zaangażowania środków w tym okresie.
W kolejnych latach odchylenie wzrasta, by osiągnąć swoje maksimum w 2016 roku w wysokości 2,2%. W tym czasie w gospodarce swe efekty objawia całość analizowanych środków.
Największe zwiększenie dynamiki wzrostu produktu ma miejsce w latach 2013-2014, gdy
wynosi 0,38 pp. Po roku 2016 kontrybucja funduszy do tempa wzrostu jest ujemna, podkreślmy jednak, że poziom PKB nadal pozostaje powyżej bazowego.
Od strony popytowej, wzrost PKB pozwala na wzrost konsumpcji prywatnej i nakładów
inwestycyjnych. Spożycie prywatne w pierwszych okresach symulacji pozostaje poniżej poziomu referencyjnego. Na wzrost konsumpcji nie pozwala, bowiem, wypieranie jej przez inwestycje, które dzięki dofinansowaniu są relatywnie tańsze. Dopiero w drugiej części symulacji podniesiony poziom produktu krajowego pozwala jednocześnie sfinansować zarówno
wyższe inwestycję jak i konsumpcję prywatną. Średni wpływ analizowanych środków na
konsumpcję prywatną wynosi -0,2% w latach 2007-2013 (0,4% w latach 2007-2020). W roku
2013 jest już dodatni i osiąga 0,3%, dalej rosnąc w kolejnych latach.
Nakłady inwestycyjne pozostają powyżej poziomu referencyjnego w całym okresie wydatkowania środków. Inwestycje wzrastają wraz z dopływem nowych środków i dopiero w
drugiej połowie symulacji, kiedy strumień funduszy się kurczy, odchylenie maleje zauważalnie, a dynamika inwestycji ulega zmniejszeniu.
Wysokie zwiększenie produktu krajowego brutto pozwala na zauważalny wzrost zatrudnienia w regionie. Jednocześnie obserwujemy wzrost wynagrodzeń realnych oraz łącznych realnych dochodów ludności brutto, które są w latach 2007-2013 średnio wyższe od obserwowanych w scenariuszu bazowym o 0,6% (1,2% w latach 2007-2020). Zwiększone inwestycje powodują wzrost wydajności pracy, która w latach 2007-2013 przekracza poziom referencyjny o średnio 0,4%. Analizowane środki wpływają bezpośrednio na zwiększenie zasobów infrastruktury, kapitału rzeczowego oraz kapitału ludzkiego (odpowiednio o 1,1%, 0,4%
i 0,01% w relacji do poziomu ze scenariusza bazowego).
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9.

Analiza oddziaływania realizacji WRPO na
środowisko

9.1. Analiza oddziaływania realizacji WRPO na środowisko
wykonana w latach 2006/2007
a)

Tryb prac na oceną, podstawy prawne

Obowiązek sporządzania prognozy wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi „... projekty strategii rozwoju regionalnego wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którego elementem jest
prognoza oddziaływania na środowisko”. Odpowiedzialnym za wykonanie Prognozy jest organ administracji publicznej opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do
przyjętego już dokumentu. Wykonawcą analizy jest podmiot zewnętrzny wyłoniony zgodnie
z Prawem zamówień publicznych.
Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), który umożliwi praktyczną realizację „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020”. Strategie regionalne są, bowiem, realizowane poprzez programy operacyjne. Dla „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020” również została wykonana oddzielna „Prognoza
oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku
2020”.
Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nie wskazała na występowanie znacznych zagrożeń dla środowiska w wydzielonych kategoriach interwencji. Ustalono ponadto, iż na etapie
realizacji należy podejmować działania eliminujące ewentualne konflikty środowiskowe.

b)

Założenia prac nad SEA

Podstawowym celem prognozy było ustalenie, czy zapisy projektu WRPO nie naruszają
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Istotą sprawy jest sytuacja, w
której względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są rozważane na równi z innymi celami i priorytetami (gospodarczymi i społecznymi). Prognoza ma również ułatwić
identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją
w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Podlegający ocenie dokument w swoim założeniu jest dokumentem ogólnym, chociaż
definiuje nie tylko priorytety i ich cele, które wyznaczają kierunki rozwoju, lecz także określa
terminy ich osiągnięcia i wielkość przewidywanych środków finansowych. W związku z tym
ocena oddziaływania na środowisko może mieć w tej sytuacji jedynie charakter jakościowy.
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Dokument ten nie określa wszystkich miejsc lokalizacji projektów służących osiąganiu
celów. Nie można, zatem, na tym etapie analizy ściśle zidentyfikować i zlokalizować znaczących oddziaływań realizacji WRPO na środowisko przyrodnicze.

c)

Konsultacje

Prace nad WRPO zaczęły się już w grudniu 2004 roku. W styczniu 2006 roku rozszerzono je o prace nad analizą oddziaływania na środowisko, które trwały do końca prac nad
programem, czyli do stycznia 2007 roku.
Istotą tych prac było równoległe tworzenie obydwu dokumentów. Taka metoda pozwoliła na bieżące korygowanie projektu WRPO, na podstawie wyników prac nad prognozą.
Obydwa dokumenty systematycznie korygowane były także w toku konsultacji społecznych.
Dla potrzeb konsultacji społecznych wykorzystano kilka form komunikacji z partnerami
społecznymi. Kolejne wersje projektu dokumentu zamieszczane były w specjalnym serwisie
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto, dla tych potrzeb wykorzystano
specjalny adres poczty elektronicznej. Na stronie internetowej zaproszono do zgłaszania uwag
oraz podano informacje o udostępnieniu projektu prognozy w Urzędzie Marszałkowskim.
Projekt prognozy, wraz z projektem WRPO, był także przedmiotem dyskusji na forum
cyklu konferencji, jakie odbyły się od czerwca do września 2006 roku. Zaproszono na nie kilka tysięcy przedstawicieli partnerów społecznych, w tym przedstawicieli organizacji ekologicznych.
W wyniku konsultacji powstał zbiór uwag i propozycji, które w różnym stopniu
uwzględniono w tym dokumencie. Uwagi te można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony
zgłaszano propozycje zwiększenia wymiaru środowiskowego programu, niezależnie od rodzaju działań projektowanych w WRPO – w dyskusji na ten temat dominowali przedstawiciele
organizacji ekologicznych i poszczególni mieszkańcy, a z drugiej, zgłaszano propozycje
zwiększania nakładów na dziedziny, nie zawsze przyjazne dla środowiska.

d)

Główne wnioski

Analiza macierzy wpływu realizacji Priorytetów WRPO pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę kategorii interwencji w ramach Priorytetów o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Są to kategorie interwencji generalnie związane z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, budową sieci przesyłowych energii i paliw oraz rozwojem terenów inwestycyjnych, szczególnie terenów aktywizacji gospodarczej i pozarolniczych
funkcji obszarów wiejskich (m.in. Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna). Do kategorii
interwencji związanych z rozwojem infrastruktury technicznej stanowiących źródło potencjalnych znaczących negatywnych oddziaływań zaliczono zwłaszcza inwestycje liniowe, będące w większości inwestycjami pogarszającymi stan środowiska. Powodują one zróżnicowany charakter zakłóceń i zmian środowiska przyrodniczego, zarówno naturalnych jego cech,
jak i zmian antropogenicznych. Poza zachwianiem równowagi środowiska przyrodniczego
również wywierają ujemny wpływ na wartościowe cechy krajobrazu, a także na pozytywne
efekty długoletniej działalności człowieka związane z kształtowaniem krajobrazu. Do najpoważniejszych inwestycji liniowych mających duży wpływ na stan środowiska przyrodniczego
w województwie wielkopolskim zaliczono drogi regionalne oraz linie elektroenergetyczne.
Stanowią one bariery ograniczające lub przerywające ciągłości układów przyrodniczych, powodują dalszą fragmentację i izolację ekosystemów, stanowią znaczne obciążenie dla środo-
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wiska poprzez hałas, wibracje, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz
występowaniem poważnych awarii (np. podczas przewozów materiałów niebezpiecznych).
Obok negatywnych skutków, jakie wywołuje w środowisku przyrodniczym budowa autostrady i dróg ekspresowych, należy wskazać także na pozytywne skutki realizacji tych inwestycji.
Wyprowadzają one ruch pojazdów (głównie tranzytowy) poza tereny miejskie, zmniejszając
w znacznym stopniu hałas komunikacyjny, i poprawiają warunki bioklimatyczne poprzez
zmniejszenie emisji spalin, wpływają pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfort
jazdy oraz skracają czas podróży. Z tego względu negatywna lub pozytywna ocena potencjalnego wpływu realizacji wybranej kategorii interwencji w ramach Priorytetu nie może być
rozpatrywana indywidualnie. Rozwój społeczno-gospodarczy jest wypadkową wielu działań
kumulujących pozytywne, negatywne lub neutralizujących negatywne wpływy realizacji różnych działań. Rozwój działalności gospodarczej, i co za tym idzie wzrost obciążenia środowiska, musi być bezwzględnie rekompensowany celami ukierunkowanymi na rzecz ochrony
środowiska.
Drogi należy zaliczyć do przedsięwzięć, które w znaczący sposób mogą oddziaływać
zarówno na kształtowanie zasobów wód powierzchniowych, jak i na ich jakość. Oddziaływanie to może być różne, w zależności od rodzaju i parametrów inwestycji, stanu środowiska
przyrodniczego, warunków geologicznych, sytemu zasilania rzek, topografii terenu itp. Najbardziej widoczne oddziaływania związane są z:
 przekształceniami koryta rzeki i zabudową brzegów, wykonywanymi przy przecięciach rzek i dolin trasami drogowymi
 odprowadzaniem spływów opadowych do wód powierzchniowych
 likwidacją mokradeł, oczek wodnych i cennych biotopów wodnych, spowodowanych budową tras drogowych
 zaburzeniami w zasilaniu rzek, powstającymi w wyniku przekształceń w zlewniach.
Teoretycznie należy założyć, że zabezpieczeniem realizacji wszystkich celów strategicznych i operacyjnych zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
roku 2020 oraz Priorytetów WRPO, zgodnie z zasadą poszanowania potrzeb środowiska przyrodniczego, są cele horyzontalne Strategii: ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Wskazuje na to także prognoza oddziaływania na środowisko Strategii. Cele te pozwolą na zachowanie spójności systemu ekologicznego przy utrzymaniu bądź poprawie jego stanu i ograniczaniu konfliktów między poszczególnymi formami wykorzystania różnych obszarów.
Raport środowiskowy wskazuje również na to, iż wszystkie projektowane w WRPO interwencje w różnym stopniu mogą negatywnie wpływać na środowisko. Dla minimalizacji tego wpływu należy kryteria środowiskowe uznać za jedne z najważniejszych kryteriów oceny
projektów, co powinno skutkować odpowiednimi zapisami zarówno w programie, jak i w
Uszczegółowieniu WRPO.

e)

Rekomendacje zmian dla WRPO

Zgodnie z zapisami Dyrektywy nr 2001/42/WE analiza środowiskowa powinna zaproponować różne warianty realizacji WRPO. W przypadku tego programu propozycje różnych
wariantów realizacji WRPO formułowano w toku prac nad oceną oraz w miarę napływania
wniosków formułowanych przez partnerów społecznych, bowiem te dokumenty powstawały
równocześnie, jak zaznaczono w rozdziale 9 c).
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Efektem tych propozycji były kolejne wersje programu, w których zmieniały się przede
wszystkim alokacje środków oraz kolejne zapisy podkreślające ekologiczny wymiar różnego
rodzaju interwencji, które będą podstawą różnego rodzaju wymagań, jakie przyszłym beneficjentom postawi Uszczegółowienie WRPO.
Do najważniejszych zmian, jakie zaproponowała analiza środowiskowa, są przede
wszystkim cele horyzontalne mówiące o zrównoważonym rozwoju oraz o ładzie przestrzennym, których realizacja, niezależnie od celów szczegółowych, wzmocni wymiar środowiskowy WRPO. Ponadto, wynikiem prac nad oceną środowiskową były kolejne warianty alokacji
środków, w których zwiększono nakłady na ochronę środowiska oraz na transport zbiorowy
kosztem infrastruktury drogowej. W przypadku transportu wzmocniono znaczenie jego inteligentnych form oraz ekologicznego charakteru.
Pod wpływem analizy środowiskowej wzmocniono także ekologiczny wymiar strategii
programu, co skutkowało wyznaczeniem kwestii horyzontalnych, głównie z punktu widzenia
środowiska.
WRPO nie zawiera obecnie rozwiązań alternatywnych. Analiza środowiskowa proponuje jednak systematyczną analizę realizacji poszczególnych priorytetów, by w toku realizacji
programu modyfikować poszczególne działania oraz wymagania stawiane poszczególnym
projektom.

f)

Kwestie transgraniczne

Transgraniczne oddziaływanie realizacji WRPO na środowisko jest ściśle związane z
transgranicznym oddziaływaniem realizacji Strategii na środowisko, co oceniła prognoza oddziaływania na środowisko Strategii. Ponieważ województwo wielkopolskie nie jest położone
w obszarze przygranicznym, nie możemy mówić o transgranicznym oddziaływaniu w rozumieniu Konwencji z Espoo. Nieuniknione jest natomiast oddziaływanie obciążające środowisko siedmiu sąsiadujących z nim województw. Oddziaływanie to dotyczyć będzie głównie
emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wpływu na jakość płynących wód powierzchniowych.
Odnośnie oddziaływania na wody powierzchniowe największy udział mają rzeki - Warta, Noteć, Obra i Barycz, niosące zanieczyszczenia związane ze ściekami komunalnymi oraz ze
spływem powierzchniowym z powierzchni rolnych. Wiele obszarów objętych ochroną prawną, w tym także obszary NATURA 2000 występuje w sąsiedztwie z innych województw, dlatego w realizacji konkretnych zadań w ramach Priorytetów niezbędne będzie podejmowanie
wspólnych działań mających na celu zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

g)

Monitoring SEA

Analiza środowiskowa proponuje systematyczną analizę skutków ekologicznych realizacji programu oraz wymiaru środowiskowego poszczególnych projektów, takich jak
oszczędność energii, emisję do atmosfery, poprawa gospodarki wodno ściekowej, termomodernizacje, gospodarka odpadami, by poprzez wewnętrzny system monitoringu projektów
ocenić wkład interwencji WRPO w poprawę stanu środowiska.
Zgodnie z propozycją analizy środowiskowej przyjęto, iż podstawą monitorowania stanu środowiska będą wskaźniki przyjęte w programie. Zaproponowano jednak, by w wewnętrznym systemie zbierać informacje o ekologicznym oddziaływaniu poszczególnych projektów w zakresie wymienionym wyżej. Zaproponowano, by dane te zbierane były na poziomie projektów, niezależnie od ich rodzaju.
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Zaproponowano także utworzenie specjalnej struktury administracyjnej w Instytucji Zarządzającej, odpowiedzialnej za monitoring i koordynację wszystkich działań ekologicznych.
Opis tej jednostki zawiera rozdział 7.12.

9.2. Prognoza oddziaływania na środowisko zmian WRPO
wykonana w maju 2011 roku
Dla projektu zmian w WRPO wynikających z przeglądu Programu i włączeniea do jego
finansowania dodatkowych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego, została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W związku z tym wykonana została „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmian Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Zakres Prognozy, zgodnie z art. 53 ustawy z
dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Głównym celem Prognozy jest analiza i ocena stopnia uwzględnienia aspektów środowiskowych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 i projekcie jego zmian poprzez ustalenie, czy zakres i sposoby realizacji zaproponowanych w ocenianym dokumencie rozwiązań nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków
środowiskowych, spowodowanych realizacją postanowień WRPO i jego zmian oraz określić,
czy przyjęte rozwiązania ochronne w dostateczny sposób zabezpieczają przed powstawaniem
konfliktów i zagrożeń w środowisku.
WRPO na lata 2007-2013, zgodnie z art. 11 ust 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie województwa (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), realizuje cele zapisane w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Ponadto Program należy
do grupy programów operacyjnych realizujących cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (dokumentu określającego kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE) oraz Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Analiza
wzajemnych relacji między WRPO a tymi dokumentami, uzupełniona analizą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, prowadzi do konstatacji, że wybrane cele i priorytety oraz sposób ich realizacji nie mają rozwiązań alternatywnych. Przyjęte rozwiązania są najlepszą drogą do realizacji celu głównego Programu, którym jest „Wzmocnienie
potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”.
Program został tak skonstruowany, aby w maksymalnie możliwym wymiarze uwzględniał uwarunkowania i ograniczenia, wynikające z rozwiązań określonych na poziomie zarówno wspólnotowym, jak i krajowym. W WRPO podjęto m.in. zobowiązanie, że znacząca część
środków zostanie przeznaczona na działania w ramach tzw. „lizbońskich” kategorii interwencji, realizujących projekty wzmacniające globalną konkurencyjność w skali całej Unii Europejskiej. Możliwość realizacji konkretnych projektów w ramach Programu jest ograniczona
„Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”.
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W przypadku rozwiązań określonych w Priorytecie III „Środowisko przyrodnicze” nie
ma alternatywnych propozycji, ponieważ przyjęte zapisy odpowiadają głównym problemom,
jakie do przezwyciężenia w tej dziedzinie ma Wielkopolska.
W Programie założono system jego monitorowania, który na bieżąco ma umożliwiać
wprowadzenie ewentualnych korekt wynikających z postępu technicznego, współczesnej
wiedzy, a także zmian sytuacji społeczno-gospodarczej. System ten ma także pozwolić na
bieżące reagowanie na te zmiany. W konsekwencji, w trakcie dotychczasowej realizacji
WRPO, stosowana jest praktyka ciągłego dostosowywania rozwiązań, które nie wymagają
zmiany zapisów programowych i ich renegocjacji z Komisją Europejską, do zmieniających
się okoliczności. Dokonywane jest to m.in. poprzez przesunięcia środków alokowanych na
poszczególne rodzaje interwencji (ale wyłącznie w obrębie priorytetów), korekty kryteriów
wyboru projektów, decyzje o realizacji projektów kluczowych dla rozwoju regionu, stosowanie nowych instrumentów realizacyjnych (np. inicjatywy JEREMIE, JESSICA, oferujące instrumenty finansowe typu zwrotnego), stosowanie elastycznych mechanizmów bieżącego zarządzania wdrażaniem Programu. Takie mechanizmy funkcjonują w ramach założeń przyjętych w Programie, będąc ich realizacyjnym rozwinięciem, nie stanowiąc alternatywy dla rozwiązań generalnych na poziomie WRPO.
Propozycje wprowadzenia zmian zapisów WRPO wynikające z przeglądu śródokresowego Programu oraz wprowadzenia do niego dodatkowych środków opierają się na podobnych przesłankach, które przedstawiono wyżej i, w związku z tym, brak również dla nich
rozwiązań alternatywnych.
Ponieważ zmiany w WRPO zostały dokonane w sytuacji znaczącego zaawansowania
jego realizacji (do końca lutego 2011r. zakontraktowanych zostało ok. 97,5% całości środków
EFRR w Programie), w trakcie prac nad Prognozą dokonano oceny wpływu na środowisko
projektów, których realizacja już została zakończona. Przeanalizowano także możliwe do
przewidzenia oddziaływanie środowiskowe pozostałych wybranych dotąd projektów: aktualnie realizowanych i przygotowywanych do realizacji oraz przewidywanych do realizacji w
wyniku włączenia do Programu dodatkowych środków. Wnioski z tych ocen i analiz stanowiły kluczowy element do sformułowania prospektywnej oceny potencjalnego wpływu ustaleń
WRPO i projektu jego zmian na środowisko przyrodnicze.
Przeprowadzono również analizę macierzową zależności w relacjach: priorytety Programu z wyodrębnieniem grup kategorii interwencji – komponenty środowiska i warunki
równoważenia rozwoju sprzyjające ochronie środowiska z wyodrębnieniem poszczególnych
cech tych komponentów (biorców oddziaływań), podlegających potencjalnym wpływom kategorii interwencji. Zależności i wpływ określono w wyniku przeprowadzonej w grupie eksperckiej dyskusji oraz dokonanej oceny i analizy oddziaływania na środowisko projektów już
zrealizowanych i przedstawiono je w Prognozie w układzie macierzowym.
Prognoza wskazuje na możliwe skutki, jakie wystąpią na terenie województwa wielkopolskiego w wyniku realizacji WRPO z uwzględnieniem zmian Programu. Ocenione zostały
nie tylko efekty środowiskowe o charakterze negatywnym, ale także wskazano na pozytywne
oddziaływania, mogące mieć wpływ na poprawę jakości środowiska w regionie.
Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Prognozy łącznie z projektem
zmian WRPO oraz zostały uzyskane wymagane prawem pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Procedura konsultacji została szerzej przedstawiona w rozdziale
11.2. „Konsultacje zmian w WRPO w roku 2011”.
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Na potrzeby Prognozy została sporządzona uproszczona diagnoza stanu środowiska
przyrodniczego Wielkopolski, która wykazała, że choć stan ten ulega poprawie, to nie osiągnął on jeszcze zadowalającego poziomu. Analiza ta wykazała również, że problemy środowiskowe województwa określone przy tworzeniu Programu w latach 2006/2007, które, jak
przewidywano, miały ulegać stopniowemu ograniczeniu w trakcie realizacji WRPO, nadal są
aktualne, choć część wskaźników wskazuje na zachodzące pozytywne zmiany. Do tych problemów środowiskowych, na które realizacja WRPO wpływa w sposób pozytywny, zaliczyć
można:
 niską jakość wód powierzchniowych województwa wielkopolskiego, zarówno
rzek jak i jezior,
 odprowadzanie ścieków komunalnych nieoczyszczonych lub niedostatecznie
oczyszczonych,
 dysproporcje w dostępie mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
szczególnie na obszarach wiejskich,
 nieuporzadkowaną gospodarkę odpadami komunalnymi – preferowane składowanie odpadów, niski stopień segregacji i przetwarzania odpadów,
 zagrożenia bioróżnorodności zachodzące pod wpływem czynników antropogenicznych,
 bardzo małe wykorzystanie zasobów energii odnawialnej,
 największą w skali kraju powierzchnię gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
 niekorzystny klimat akustyczny większości miast województwa, wzrost emisji
hałasu ulicznego w porze nocnej ze względu na ruch tranzytowy,
 wzrost stężeń pyłu zawieszonego oraz dwutlenku siarki i azotu w sezonie
grzewczym,
 rosnący udział komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza,
 niewystarczającą ochronę przeciwpowodziową,
 niewystarczające zasoby wodne oraz zbyt niski poziom sztucznej retencji,
 występowanie poważnych awarii oraz różnych zagrożeń środowiskowych.
W ramach prognozy określono, przeanalizowano i oceniono cele ochrony środowiska
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz zidentyfikowano te z nich, które są istotne z punktu widzenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego i projektu jego zmian. Analizę taką przeprowadzono w odniesieniu do dokumentów strategicznych – konwencji, strategii, planów, programów o randze międzynarodowej, wspólnotowej, krajowej oraz regionalnej. Pozwoliło to stwierdzić, że generalnie cele i
kierunki podejmowanych działań w ramach Programu i projektu jego zmian mają wpływ,
bezpośredni czy pośredni, na realizację celów określonych w większości analizowanych dokumentów strategicznych, do których zaliczyć można: Konwencję Bońską, Konwencję Helsińską, Europejską Konwencję Krajobrazową, VI wspólnotowy program działań w zakresie
środowiska naturalnego, Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007-2010, Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Krajową Strategię Różnorodności Biologicznej, projekt Polityki
Wodnej Państwa do roku 2030, Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010
– 2012, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010, Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019.
Zidentyfikowano kilka działań w ramach Programu, których realizacja nie jest wprost
zbieżna z osiąganiem celów zidentyfikowanych w wyżej wymienionych dokumentach. Do
głównych takich działań zaliczono rozwój infrastruktury drogowej, energetyki wiatrowej,
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rozwój portu lotniczego, stanowiące potencjalne zagrożenie dla realizacji celów wyznaczonych w Konwencji Bońskiej, której celem jest ochrona dziko żyjących, wędrownych gatunków zwierząt, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, mającej na celu zachowanie krajobrazu jako podstawowego komponentu europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, czy Polityki Ekologicznej Państwa. W związku z tym wskazano, że przy realizacji tego
rodzaju projektów w sposób bezwzględny muszą być stosowane przepisy ustawowe mające
na celu ochronę obszarów chronionych i środowiska przyrodniczego.
Prognoza wskazała, że potencjalne skutki dla środowiska mogą pojawić się w każdym
przypadku realizacji projektów jak również w przypadku ich zaniechania. Skutki te mogą
mieć charakter negatywny lub też pozytywny, jednak w większości przypadków będą miały
charakter zróżnicowany. Innego rodzaju oddziaływanie na środowisko występować może na
etapie realizacji przedsięwzięcia, a innego już w trakcie eksploatacji. Oczywiście najkorzystniejszym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze charakteryzować się będą przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu III, chociaż i w ich przypadku mogą wystąpić skutki
negatywne.
Projekty realizowane w ramach innych priorytetów mogą oddziaływać na środowisko w
zróżnicowany sposób. Może to być np. oddziaływanie negatywne na niektóre komponenty
środowiska, ale jednocześnie pozytywne dla innych jego komponentów (np. skutkiem realizacji oczyszczalni ścieków będzie zwiększenie udziału ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych, ale z drugiej strony wzrośnie także ilość wytworzonych
osadów pościekowych). Może być też tak, że realizacja przedsięwzięcia w bezpośrednim jego
otoczeniu spowoduje niekorzystne skutki dla środowiska, a z drugiej strony będzie miała pozytywny wpływ w innym miejscu (np. budowa obwodnicy drogowej miasta spowoduje emisję spalin i hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie nowej trasy, ale jednocześnie skutkiem inwestycji będzie zmniejszenie oddziaływania negatywnych czynników w centrum miasta, wskutek wyprowadzenia ruchu tranzytowego na wybudowaną obwodnicę).
Największe niekorzystne skutki dla środowiska niewątpliwie przyniosłoby niezrealizowanie działań zaprojektowanych do wdrożenia w ramach priorytetu III Ochrona środowiska,
którego celem jest poprawa stanu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego.
Inwestycje realizowane w priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw pod względem środowiskowym mają na celu efektywniejsze gospodarowanie zasobami, poprzez zmniejszenie
materiałochłonności i energochłonności małych i średnich przedsiębiorstw. Brak realizacji takich inwestycji może spowodować nie tylko zahamowanie tempa wzrostu konkurencyjności
regionu, ale i realne problemy środowiskowe, jak np. nadmierne zużycie surowców, znaczną
produkcję odpadów itp. W przypadku Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych
zaniechanie realizacji inwestycji może prowadzić do dalszej marginalizacji obszarów miejskich i zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych oraz może niekorzystnie wpływać na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego na tych terenach. Brak
realizacji projektów z priorytetu V Infrastruktura dla kapitału społecznego może mieć reperkusje w postaci obniżania się jakości życia mieszkańców. Zagrożony może być poziom zdrowotności i edukacji. Ponadto brak inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia nadal będzie
skutkować powstawaniem dużej ilości odpadów niebezpiecznych w wyniku użytkowania
przestarzałego i wysłużonego sprzętu. Zaniechanie realizacji projektów z priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe wpłynie negatywnie na zachowanie tożsamości kulturowej poszczególnych obszarów. Realizacja inwestycji w ramach tego priorytetu może przyczynić się
do lepszej ochrony walorów przyrodniczych, do rewitalizacji wielu obiektów zabytkowych,
poprawy estetyki krajobrazu, podniesienia poziomu życia mieszkańców. Projekty z zakresu
turystyki będą miały korzystny wpływ na środowisko. Należy je jednak realizować z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony przyrody.
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Zaniechanie realizacji działań przewidzianych w WRPO grozić może utrzymywaniem
się problemów ekologicznych województwa, a nawet może powodować pogłębianie niektórych z nich. Analiza liczby i zakresu bezpośrednich projektów prośrodowiskowych (realizowanych w ramach priorytetu III) oraz projektów pośrednio wpływających na poprawę środowiska (poza priorytetem III) wskazuje, że, oceniając generalnie, realizacja Programu będzie
miała pozytywny wpływ na poprawę środowiska przyrodniczego Wielkopolski.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 i projekt jego zmian
nie przewiduje realizacji inwestycji zaliczanych do szczególnie szkodliwych dla środowiska.
Nie stwierdzono możliwości oddziaływania transgranicznego, mogącego objąć terytorium innych państw, planowanych działań związanych z rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, ani innych.
Nieuniknione jest natomiast oddziaływanie na środowisko sąsiadujących z Wielkopolską województw, zarówno negatywne (obciążające), jak i pozytywne. Tego rodzaju oddziaływanie dotyczy przede wszystkim emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wpływu na jakość powierzchniowych wód płynących. Wdrażanie do realizacji w ramach WRPO rozwiązań
zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko powinno przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych konfliktów w zagospodarowaniu terenów przygranicznych sąsiednich województw.
W trakcie sporządzania prognozy zidentyfikowano problemy ochrony środowiska występujące w województwie, dla których realizacja WRPO stwarza szansę rozwiązania lub
pewnym stopniu zmniejszenia. Wdrożenie WRPO jest szansą na istotny rozwój Wielkopolski,
uwzględniający zachowanie, ochronę i poprawę środowiska naturalnego oraz ochronę zdrowia ludzkiego.
Realizując Program należy mieć na uwadze działania mające za zadanie zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony środowiska. Zapisy Programu zobowiązują do przestrzegania
podczas jego realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej. W
przypadku programu, obejmującego tak szeroki i zróżnicowany zakres priorytetów i pól interwencji, jaki występuje w WRPO, nieuniknione jest powstawanie kolizji między realizacją
założonych celów, a ochroną środowiska przyrodniczego. Nie jest możliwa likwidacja tych
kolizji poprzez modyfikację struktury priorytetów Programu, bowiem zostały one skonstruowane w sposób optymalny, tak, by możliwie jak najpełniej mogły przyczynić się do realizacji docelowej wizji rozwoju województwa. W trakcie wdrażania priorytetów należy jednak
dążyć do maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska. Na poziomie
konkretnego projektu powinny być rozważone rzeczywiste alternatywy i warianty realizacyjne potencjalnych projektów. Jest to najlepszym sposobem ustalenia rozwiązań zapobiegających negatywnym skutkom środowiskowym i służących minimalizowaniu możliwości występowania konfliktów. Wobec braku możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych, należy zastosować odpowiednią kompensację przyrodniczą. Ponadto, w związku z tym, że znaczna część województwa pokryta jest obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000,
przy realizowanych inwestycjach należy stosować działania łagodzące zmierzające do
zmniejszenia lub eliminacji negatywnego skutków dla środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięć, jak i ich eksploatacji. Do takich działań zaliczyć można:
 użytkowanie obszarów przyrodniczych podlegających ochronie zgodnie z celem
dla których zostały stworzone; inwestycje na tych terenach mogą być realizowane tylko wtedy, gdy przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko będzie dopuszczało je do realizacji,
 ograniczanie, jeśli jest to możliwe, wykorzystania terenu,
 dostosowanie terminu prac budowlanych do terminów rozrodu zwierząt,
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zabezpieczenie terenu budowy oraz sprzętu budowlanego przed możliwością
niekorzystnego oddziaływania na ekosystemy,
 stosowanie „czystych” technologii produkcyjnych,
 stosowanie w realizowanych przedsięwzięciach rozwiązań chroniących środowisko, w tym realizacji infrastruktury towarzyszącej ograniczającej negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
W Prognozie oceniono także potencjalne skutki środowiskowe przedsięwzięć możliwych do realizacji w wyniku włączenia do WRPO dodatkowych środków EFRR, które
wzmocnią takie pola interwencji Programu, jak przedsiębiorczość, regionalną infrastrukturę
komunikacyjną (lotniczą), infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego oraz ochronę zdrowia. Stosunkowo niewielka kwota przeznaczona zostanie także na dofinansowanie funkcjonowania Instytucji Zarządzającej w ramach priorytetu Pomoc techniczna.
Dające się przewidzieć oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach wymienionych obszarów wsparcia będzie podobne, jak w
przypadku przedsięwzięć dotąd realizowanych w ramach tych samych obszarów.
W zakresie przedsiębiorczości proponuje się wsparcie kolejnej grupy małych i średnich
przedsięwzięć poprzez dotacje na inwestycje w MSP, które – jak można wnioskować na podstawie analiz dotychczas zrealizowanych projektów – będzie wykorzystane w większości na
zakupy maszyn, urządzeń i technologii. Tego rodzaju przedsięwzięcia nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Można przewidywać, że większość z nich
będzie miała charakter wyraźnie prośrodowiskowy, bowiem wprowadzenie nowych urządzeń
i nowoczesnych technologii w miejsce zużytych, energochłonnych, dających znaczne ilości
odpadów, przyczyni się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, jako
negatywnego efektu działalności przedsiębiorstw.
Zwiększenie dofinansowania rozbudowy infrastruktury lotniczej lotniska PoznańŁawica, mimo, że to przedsięwzięcie należy do oddziałujących negatywnie na środowisko,
nie zwiększy skali tego oddziaływania w stosunku do przewidywanej w momencie konstruowania pierwotnej wersji Programu. Wielkość dodatkowych środków przeznaczonych na
wsparcie rozbudowy infrastruktury lotniczej Ławicy odpowiada dokładnie kwocie, przesuniętej uprzednio do innego pola interwencji Programu. W związku z tym skala przewidywanego
wpływu nie ulegnie zwiększeniu, ale oddziaływanie negatywne (przede wszystkim emisja hałasu i spalin wytwarzanych w trakcie startów i lądowań samolotów) jest nieuniknione.
W obszarze infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dodatkowe środki proponuje
się przeznaczyć na kontynuację budowy internetowej sieci szerokopasmowej w regionie,
konkretnie na realizację infrastruktury dostępowej, uzupełniającej w stosunku do tworzonej w
ramach projektu indywidualnego WRPO sieci szkieletowej. Realizacja tego przedsięwzięci w
efekcie generalnie nie spowoduje znaczących negatywnych skutków dla środowiska. Możliwe
są jedynie lokalne, ograniczone do okresu realizacji inwestycji, oddziaływania związane z
prowadzeniem prac ziemnych koniecznych dla ułożenia przewodów.
Przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury związanej z ochroną zdrowia także nie spowodują wzrostu negatywnych oddziaływań, a poprzez wymianę przestarzałej technologicznie
aparatury i urządzeń medycznych lokalnie wpłyną korzystnie na stan środowiska, poprzez
zmniejszenie wytwarzanych ilości odpadów medycznych i energochłonności.
W ramach WRPO prowadzony jest monitoring wydatków i efektów rzeczowych jego
wdrażania w celu racjonalnego, sprawnego i efektywnego wykorzystania środków strukturalnych. Monitorowanie prowadzone jest na podstawie wskaźników finansowych oraz wskaźni211
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ków odnoszących się do produktów i rezultatów, na poziomie projektów, działań, priorytetów
oraz całego Programu.
Realizacja celów priorytetów WRPO jest mierzona przy pomocy wskaźników, określonych na ich poziomie. Analogicznie jest monitorowane wdrażanie działań i poszczególnych
projektów, realizowanych w ramach Programu. Każdemu poziomowi realizacji WRPO odpowiada adekwatny do niego system wskaźników, przy czym systemy te w skali Programu
tworzą jedną spójną całość.
Dla potrzeb monitorowania i sprawozdawczości NSRO stworzony został Krajowy System Informatyczny SIMIK 2007, którego celem jest gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania Programami, w tym informacji o beneficjentach środków unijnych. Wyłącznie dla
celów związanych z wdrażaniem WRPO funkcjonuje z kolei Lokalny System Informatyczny.
Za zarządzanie tymi systemami na poziomie Programu, a także za monitorowanie realizacji
WRPO w ramach Instytucji Zarządzającej odpowiedzialny jest Oddział Monitoringu w Departamencie Polityki Regionalnej.
W WRPO ujęto zapis, że w odniesieniu do zarządzania SEA oraz zrównoważonym
rozwojem w aspekcie środowiskowym wykorzystany zostanie system wskaźników zaprojektowany w WRPO, a więc zarówno wskaźniki bezpośrednio określające stan środowiska, jak i
pozostałe wskaźniki społeczno gospodarcze.
W ramach Programu dla priorytetu III Środowisko przyrodnicze przewidziano odrębny
zestaw wskaźników monitorujących.
Zestaw wskaźników zaproponowanych dla monitorowania realizacji priorytetów, poza
priorytetem III, jedynie w niewielkim stopniu uwzględnia zagadnienia ochrony środowiska i
racjonalnego wykorzystywania zasobów. Dlatego dla potrzeb realizacji celów zrównoważonego rozwoju ważne było zbudowanie systemu stałego monitoringu rozwoju tak, aby obok
systematycznego monitoringu stanu realizacji celu głównego i celów szczegółowych, monitorować również skutki środowiskowe. W związku z tym w Programie zaplanowano analizowanie i koordynację realizacji polityk horyzontalnych, które mieszczą się w następujących
obszarach:
 środowisko przyrodnicze,
 społeczeństwo informacyjne,
 równość szans.
W celu realizacji tego zobowiązania na poziomie WRPO przygotowano system monitorowania realizacji polityk horyzontalnych. System ten polega na przekazywaniu przez beneficjentów odpowiednich informacji o wpływie realizacji projektów na wymienione polityki.
Beneficjenci wypełniają specjalny formularz pn. „Informacja o sposobie realizacji polityk/celów horyzontalnych w ramach projektu”, który ma na celu między innymi identyfikację
projektów, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać pozytywnie na środowisko. Wypełniając formularz, beneficjenci podają informacje o planowanych nakładach na wymienione wyżej cele i szacują, o ile to możliwe, wymierne efekty tych nakładów. Formularz w części dotyczącej ochrony środowiska, obejmuje 4 tematy:
 energię,
 emisję substancji do atmosfery,
 gospodarkę wodno-ściekową,
 gospodarkę odpadami.
System monitorowania polityk horyzontalnych, oparto na założeniu, że wszystkie projekty WRPO te polityki realizują. W odniesieniu do środowiska przyjęto, że infrastruktura
prośrodowiskowa oraz ograniczanie emisji, bądź presji na środowisko finansowane są nie tyl212
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ko ze środków Priorytetu III „Ochrona środowiska”. Modernizacja przedsiębiorstw, nowe
technologie, czy modernizacja infrastruktury społecznej również przyczyniają się do tego.
System ma te dodatkowe nakłady i efekty zidentyfikować, bądź wymiernie, bądź w formie
jakościowej.
Ponadto, w celu monitorowania wpływu postanowień WRPO i jego zmian na środowisko przyrodnicze, w Programie umieszczono zapis nakładający na Instytucję Zarządzającą
obowiązek przygotowanie raportów środowiskowych w połowie i na koniec okresu programowania.
Ponieważ nie jest możliwe wprowadzenie do WRPO wskaźników, przy pomocy których
można by kompleksowo zmierzyć skutki środowiskowe realizacji wszystkich priorytetów, w
Prognozie zalecono, aby tą problematykę poddać szczegółowej analizie w ramach raportu
środowiskowego na koniec okresu programowania. Stwierdzono również, że zakres przeprowadzonej w ramach postępowania SOOŚ analizy i uzyskane wnioski odpowiadają spodziewanemu zakresowi raportu środowiskowego przewidywanego w połowie okresu programowania i w związku z tym zaproponowano rezygnację z wykonania odrębnego opracowania i
przyjęcie, że opracowana Prognoza pełni jednocześnie funkcje takiego raportu.
Jednym z elementów systemu analizy skutków realizacji postanowień WRPO jest jego
ewaluacja. Oceny realizacji Programu powinny uwzględniać prawodawstwo Wspólnoty dotyczące wpływu na środowisko naturalne i strategicznej oceny środowiska oraz potrzeby zrównoważonego rozwoju. W celu wykonywania rzetelnych i fachowych badań ewaluacyjnych w
ramach Instytucji Zarządzającej w Departamencie Polityki Regionalnej funkcjonuje Oddział
Ewaluacji.
Ponadto, zgodnie z zapisami WRPO, do monitorowania realizacji Programu i jego celów, również z punktu widzenia środowiska przyrodniczego, a także w celu monitorowania
efektywnego wykorzystania środków i maksymalnego wykorzystania efektu synergii wynikającego z realizacji na terenie Wielkopolski różnych polityk wspólnotowych i krajowych, w
ramach Instytucji Zarządzającej w Departamencie Polityki Regionalnej funkcjonuje Oddział
Analiz Regionalnych.
Najlepszym sposobem monitorowania skutków środowiskowych, jakie może wywołać
realizacja założeń zawartych w WRPO, jest szczegółowa analiza dokumentacji projektowej
zawierającej informacje na temat oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, przeprowadzana na etapie oceny zgłoszonych projektów. W tym celu w ramach Instytucji Zarządzającej w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego został powołany Oddział Oceny Oddziaływania na Środowisko. Oddział, weryfikując dokumentację, zwraca uwagę na
zgodność wniosku o dofinansowanie z zakresem przedstawionym w załączonych dokumentach takich jak: decyzja lokalizacyjna, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę oraz mapy i dokumentacja projektowa. Bada zgodność załączonych do
wniosku dokumentów z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
Rozwiązania realizacyjne przyjęte w związku z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powinny wspierać zjawiska i inwestycje korzystne dla stanu środowiska przyrodniczego i przeciwdziałać tym, które mogą mieć wpływ
niekorzystny. Brak realizacji założeń WRPO mógłby mieć negatywne konsekwencje nie tylko
dla poprawy środowiska przyrodniczego w Wielkopolsce, ale również dla całej sfery społeczno-gospodarczej regionu. Mogłoby to skutkować także trudnościami we wdrażaniu wymogów
dotyczących ochrony środowiska, przyjętych przez porozumienia i konwencje międzynarodowe, do czego zobowiązała się Polska.
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Generalnie należy stwierdzić, że realizacja zaproponowanych w Prognozie ustaleń i rekomendacji przyczyni się do ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko ustalonych w WRPO działań.

214

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

215

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

10. Ewaluacja ex ante WRPO
Ewaluację ex ante Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono zgodnie z art. 48 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str.25-78).
Ewaluację wykonano w ramach ekspertyzy „Ocena szacunkowa projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013” wykonanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez
niezależnego wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia publicznego – WYG International Sp. z o.o.
Podstawą oceny ex-ante WRPO były wersje projektu tego dokumentu z sierpnia i października 2006 roku. Ze względu na harmonogram prac nie była możliwa ocena ostatecznej
wersji WRPO.
Formułowane uwagi ewaluatorów uwzględniane były na bieżąco, co pozwoliło modyfikować treść dokumentu w trakcie jego opracowywania. Ograniczeniem zarówno dla formułowania oceny, jak i dla prac nad WRPO był ich równoległy w czasie przebieg.
Ponieważ na tym etapie równocześnie powstawały podstawy prawne dla programowania, 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.
Wobec powyższego wiele uwag i rekomendacji, szczególnie technicznych, w wyniku
dalszych prac nad projektem WRPO straciło aktualność. Niezależnie od tego, wyniki ewaluacji ex ante przyczyniły się w istotny sposób do udoskonalenia tego dokumentu.
Zakres oceny ex-ante WRPO obejmował:
 weryfikację analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości w świetle zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu (zadanie badawcze 1),
 ocenę uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej
WRPO (zadanie badawcze 2),
 ocenę spójności zewnętrznej części WRPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi i
regionalnymi (zadanie badawcze 3),
 ocenę oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (zadanie badawcze 4),
 ocenę proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego (zadanie badawcze
5).
Założenia WRPO, w tym zwłaszcza diagnozę, cele, priorytety i działania, oceniano
przede wszystkim w świetle takich dokumentów strategicznych, jak:
 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - w odniesieniu do poziomu Unii Europejskiej,
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju, programy i polityki ochrony środowiska w skali kraju - w odniesieniu do poziomu krajowego,
 strategia rozwoju województwa - w odniesieniu do poziomu regionalnego.
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Wnioski i rekomendacje wynikające z oceny ex-ante:
1. Diagnoza (weryfikacja analizy społeczno-ekonomicznej oraz ocena jej jakości w
świetle zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu)
Zdaniem ewaluatorów diagnoza i analiza strategiczna SWOT korespondują z celem
nadrzędnym programu. Podstawą takiej oceny jest konsekwentne podporządkowanie
diagnozy założeniu, iż kapitał społeczny, przedsiębiorczość, wspomagane przez infrastrukturę i edukację są czynnikami kształtującymi jakość życia.
Zgodnie z uwagami ewaluatorów:
 W szerszym zakresie zastosowano prognostyczne rozpoznanie zjawisk, w celu
podkreślenia czynników działających w przyszłości.
 Dopracowano analizę SWOT i uwzględniono klarowne kryteria wyodrębnienia
mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla województwa.
 Analizę SWOT rozszerzono o wnioski wynikające z porównania silnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz z porównania potencjału wewnętrznego i otoczenia.
 Wprowadzono informacje o źródle pochodzenia danych (zwłaszcza dla zestawień tabelarycznych i informacji prezentowanych graficznie).
 Uzupełniono i zaktualizowano dane statystyczne.
 Zmieniono tytuł podrozdziału „Rynek pracy, zasoby ludzkie i edukacja”.
 Rozszerzono analizę rynku pracy o inne parametry ekonomiczne i społeczne.
 Zmieniono pozycję turystyki w strukturze dokumentu.
 Rozszerzono charakterystykę niepełnosprawności. Ponadto, listę zasad, według
jakich kierowano się przy konstrukcji programu, podaną na wstępnie, rozszerzono o zasadę równego dostępu.
 Zgodnie z zaleceniem ewaluatorów zmieniono pojęcie „mieszkalnictwo” na „zasoby mieszkaniowe”.
 Dopracowano analizę SWOT z uwzględnieniem klarownych kryteriów wyodrębnienia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla województwa.
 Szerzej zastosowano proste rozpoznanie prognostyczne zjawisk w celu podkreślenia czynników rozwojowych działających w przyszłości w regionie
 Wprowadzono informację o źródle pochodzenia danych.
2. Część projekcyjna (ocena uzasadnienia ekonomicznego oraz wewnętrznej spójności
części projekcyjnej WRPO):
Zdaniem ewaluatorów część projekcyjna WRPO została podporządkowana realizacji
celu głównego Programu, którym jest „wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”. Cele, priorytety i działania zostały dostosowane do kategorii interwencji i możliwych dla nich źródeł finansowania. Problemy omawiane w części diagnostycznej i w analizie SWOT
WRPO mają wystarczające odniesienia do części projekcyjnej. W uzasadnieniach
wyboru poszczególnych priorytetów znajdują się bezpośrednie odwołania do tendencji, prognoz i danych liczbowych zawartych w analizie społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego. Logicznie wyprowadzono priorytety z przedstawionej
diagnozy.
Zgodnie z zaleceniem ewaluatorów:
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Określono merytoryczne i empiryczne podstawy opracowania planu finansowego, w tym rozważono możliwości wystąpienia przeszkód w jego realizacji
 Bardziej precyzyjnie i jednoznacznie rozróżniono oraz nazwano poszczególne
priorytety tak, by korelowały z przypisanymi im działaniami.
 Nie uproszczono struktury celów szczegółowych poprzez rezygnację z ich wyznaczania na poziomie priorytetów, bowiem, nie jest to zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006.
 Uzupełniono część projekcyjną o opis i uzasadnienie celów szczegółowych programu oraz uzupełniono listę odpowiadających im wskaźników.
 Zmieniono cel priorytetu 5 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”.
 Zaktualizowano wartości w planie finansowym.
 Dodano uzasadnienie do przyjętego uzasadnienia planu finansowego, z zastrzeżeniem, iż częścią tego uzasadnienia są także wyniki zastosowania modeli makroekonomicznych oraz, że w części projekcja finansowa wynika z limitów
określonych przez inne regulacje.
 Dokonano uzupełnień wynikających z wymagań formalnych, stawianych dla
programów operacyjnych,.
3. Spójność zewnętrzna (z politykami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi)
Zespół ewaluatorów ocenił, że spójność zewnętrzna części projekcyjnej WRPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi zasługuje na pozytywną ocenę.
Diagnoza zawarta w WRPO nie prowadzi do sprzecznych konkluzji, w świetle ustaleń części diagnostycznych nadrzędnych dokumentów. Jednak stopień spójności diagnoz jest zróżnicowany. Poziom spójności części analitycznej WRPO z diagnozami,
zawartymi w branżowych dokumentach, jest wysoki.
W zakresie celów WRPO wnosi wkład w realizację dokumentów wyższego rzędu.
Spójność ta wynika ze wspólnych przesłanek aksjologicznych leżących u ich podstaw oraz tożsamych lub zbieżnych wniosków diagnostycznych. Poziom spójności
jest wysoki szczególnie w odniesieniu do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, w płaszczyźnie diagnozy,
celów, priorytetów, a także wartości i zasad. Zdaniem ewaluatorów wskazane zostały
także priorytety i działania przywołanych programów operacyjnych, do których odwołują się - w części poświęconej komplementarności - priorytety WRPO.
Oceniany Program wpisuje się także w realizację części celów strategicznych dokumentów poziomu regionalnego. Wartości i zasady charakterystyczne dla dokumentów nadrzędnych poziomu wspólnotowego, krajowego i regionalnego w Wielkopolskim RPO zostały wskazane w sposób literalny, również analiza części projekcyjnej
pozwala stwierdzić, iż zostały one uwzględnione (np. zasada koncentracji, komplementarności).
Zgodnie z zaleceniem ewaluatorów:
 Silniej zaakcentowano konieczność interwencji na terenach wiejskich z zastrzeżeniem, iż szczegółowe rozwiązania, polegające głównie na odrębnych konkursach projektów, opisane będą w Uszczegółowieniu WRPO.
 Skorygowano i zaktualizowano zapisy odnoszące się do celów Strategicznych
Wytycznych Wspólnoty oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.
 Odwołano się do zapisów branżowych dokumentów regionalnych.
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4. Rezultaty i oddziaływania
Zdaniem ewaluatorów zaproponowany system wskaźników zapewnia właściwe
przyporządkowanie i rozróżnienie pomiędzy wskaźnikami produktu, rezultatu i oddziaływania. Są logicznie powiązane z celami i politykami. Są spójne w obrębie programu, mierzalne, a ich koszt pozyskania nie jest nadmierny. Tworzą podstawę dla
monitorowania i ewaluacji programu, a wartości docelowe są realne. Natomiast
sformułowano uwagi mające na celu zwiększenie spójności logicznej wskaźników z
celami i priorytetami w celu podkreślenia związków przyczynowo skutkowych.
Zaproponowano uzupełnienie listy wskaźników oraz ich wartości bazowych i docelowych, a także dodanie listy wskaźników kontekstowych.
Pozytywnie oceniono użyteczność zastosowania modeli ekonometrycznych. Zdaniem ewaluatorów prognoza w sposób wymierny określa przewidywane pozytywne
skutki realizacji WRPO. Efekty, w postaci dodatkowego zwiększenia PKB regionu,
obniżenia stopy bezrobocia czy zwiększenia zatrudnienia oznaczają wysoką efektywność działań. Prognoza ponadto pozwala na optymalizację wydatkowania środków w programie.
5. System wdrażania
Opis systemu wdrażania oceniany był na etapie jego konstruowania przy braku kompletu podstaw prawnych i wytycznych ze strony Instytucji Koordynującej w tym zakresie. Do uszczegółowienia i udoskonalenia opisu posłużyły następujące zalecenia i
rekomendacje ewaluatorów, które w toku dalszych prac uwzględniono:
 Uszczegółowienie opisu.
 Rozszerzenie opisu o elementy funkcjonalne pokazujące powiązania pomiędzy
poszczególnymi podmiotami systemu wdrażania.
 Podano informacje o przewidywanych instytucjach zewnętrznych.
 Opisano system przepływów finansowych oraz wymiany informacji z Komisją
Europejską.
 Rozszerzenie kompetencji Komitetu Monitorującego o koordynację celów strategii rozwoju województwa.
 Zmieniono strukturę rozdziału na temat systemu wdrażania i podzielono go na
dwie części: opis instytucji oraz opis procesów.
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11. Konsultacje społeczne
11.1.Konsultacje na etapie prac nad WRPO w latach
2006/2007
Konsultacje społeczne prowadzone były przez cały okres prac nad Programem. W grudniu 2004 roku poinformowano listownie ponad 1200 partnerów społeczno gospodarczych
oraz potencjalnych beneficjentów o rozpoczęciu prac z prośbą o ich wkład w ten proces.
Równocześnie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uruchomiono specjalny serwis informacyjny poświęcony tej tematyce. Zamieszczano
w nim nie tylko informacje o pracach nad programem, ale także informacje o pracach nad dokumentami krajowymi i wspólnotowymi, które były systematycznie uzupełniane.
Dla potrzeb komunikacji z partnerami społecznymi przygotowano także specjalny adres
poczty elektronicznej strategia2020@umww.pl umożliwiający bieżący kontakt i gromadzenie
uwag w trybie roboczym. Ponadto, przez cały okres prac, od grudnia 2004, systematycznie informowano o postępie prac oraz prezentowano kolejne wersje dokumentu przy okazji dziesiątek spotkań przedstawicieli samorządu województwa, bądź Urzędu Marszałkowskiego 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 3000 propozycji projektów do
realizacji w ramach Programu w latach 2007 – 2013. Zgromadzone w tym systemie dane (dane na temat 2300 projektów) informowały o strukturze zamierzeń beneficjentów w podziale
na priorytety i działania, były jedną z podstaw do ustalenia ostatecznego kształtu tablic finansowych Programu, a przede wszystkim sposobem na mobilizację beneficjentów do prac nad
projektami.
W sierpniu 2006r. 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 była systematyczna modyfikacja poszczególnych zapisów programu. Poszczególne uwagi i propozycje partnerów społecznych można ująć w następujące grupy:
1. Uwagi ogólne – w tym zakresie powstało najwięcej kontrowersji i podziałów między uczestnikami dialogu, które dyskusja zniwelowała tylko częściowo. Nie rozstrzygnięto następujących dylematów:
 Czy wspierać aglomerację poznańską, czy likwidować opóźnienia rozwojowe
pozostałych obszarów?
 Czy wspierać aglomerację poznańską, czy wzmacniać ośrodki subregionalne,
czyli miasta średniej wielkości?
 Czy wspierać realizację dużych projektów, czy realizować małe, które wzmacniają rozwój lokalny?
 Czy zwiększyć nacisk na bezpośrednie wsparcie gospodarki, czy skoncentrować
środki na rozbudowie i modernizacji podstawowej infrastruktury?
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Czy wspierać transport zbiorowy, czy inwestować przede wszystkim w sieć
dróg?
Każda ze stron dyskusji uważała, że zapisy programu, który poddano konsultacjom, preferują potrzeby przeciwników.

2. Druga grupa tematów dyskusji dotyczyła kwestii szczegółowych – należały do nich:


Propozycje korekt zapisów, które wynikały z oczywistych błędów, czy sprzeczności w treści, co w sposób automatyczny uwzględniono.
 Propozycje ujęcia w programie pewnych rodzajów interwencji, o których wiadomo było, iż są, bądź niezgodne z regulacjami wspólnotowymi, bądź mieszczą
się w polach interwencji innych programów, czego uwzględnić nie można było,
a które skierowano do zespołów pracujących nad tymi programami.
 Propozycje uszczegółowienia zapisów programu, które zostały przyjęte, jednak
z zastrzeżeniem, iż uwzględnione zostaną w przygotowywanych dokumentach
szczegółowych. Dotyczyły one zarówno informacji o projektach, jak i szczegółowych ustaleń na temat procedur realizacji programu.
 Propozycje ustalenia algorytmów podziału środków na poszczególne subregiony, powiaty, albo gminy województwa, które to samorządy wykorzystywać będą
na ustalone przez siebie cele, co ze względów proceduralnych nie jest możliwe.
Mimo różnic zdań dyskusja na temat Programu jest źródłem wielu pozytywnych efektów:


W sposób znaczący udoskonalono zapisy programu przez usunięcie błędów,
sprzeczności. Dostosowano jego treść do wielu potrzeb rozwojowych określonych terytoriów, branż i grup docelowych.
 Uzyskano efekt edukacyjny względem partnerów społecznych. Upowszechniono
informację o programie, o jego istocie, o tym, czym jest, a czym nie powinien
być, jaka jest jego funkcja, jakie treści powinien zawierać, a jakie zawierać będą
inne dokumenty.
 Ustalono, mimo kontrowersji i różnicy zdań, że realizacja działań rozwojowych
wymaga kompromisu między efektywnością a koniecznością wsparcia słabszych, między działaniami umacniającymi region w XXI wieku a usuwaniem
zaniedbań lat ubiegłych.
Konkluzją, pozwalającą na ostateczne sformułowanie strategii Programu, wynikającą z
dyskusji, jest to, iż należy generować i wzmacniać czynniki rozwojowe w ośrodkach wzrostu,
bowiem są one najefektywniejszym motorem napędu regionalnej gospodarki. Nie można jednak ograniczać się tylko do takich działań. Należy równocześnie wzmacniać siły absorpcyjne
na pozostałych obszarach, przy uwzględnieniu ich możliwości i słabości, bowiem w przeciwnym przypadku, dyfuzja czynników rozwojowych generowana w ośrodkach wzrostu trafiać
będzie w próżnię.

11.2.Konsultacje zmian w WRPO w roku 2011
W wyniku dokonanego w pierwszych miesiącach 2011 roku przeglądu realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz podziału środków
Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego Instytucja Zarządzająca WRPO
zaproponowała dokonanie odpowiednich zmian w Programie. Propozycję tą przedstawiono
do konsultacji społecznych w 2 etapach.
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W 1. etapie w dniu 8 lutego 2011 roku opublikowano na stronie internetowej WRPO
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl komunikat - informację o procedurze przeglądu i renegocjacji Programu, w której przedstawiono zakres proponowanych w Programie zmian oraz zaprezentowano propozycję Zarządu Województwa Wielkopolskiego wsparcia dodatkowymi
środkami takich obszarów, jak: przedsiębiorczość, regionalna infrastruktura komunikacyjna
(lotnicza), infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, infrastruktura ochrony zdrowia.
Przedstawiono także proponowany podział dodatkowych środków na rekomendowane obszary, z uwzględnieniem przeznaczenia części środków na dodatkowe wsparcie funkcjonowania
Instytucji Zarządzającej w ramach priorytetu VII Pomoc techniczna. W komunikacie zaproszono do zgłaszania uwag i propozycji zmian WRPO na specjalnym formularzu, w następującym układzie problemów:
 Wzmocnienie obszarów wsparcia dodatkowymi środkami z Krajowej Rezerwy
Wykonania i dostosowania technicznego
 Modyfikacja zapisów WRPO związanych z alokacją dodatkowych środków
 Modyfikacja wskaźników realizacji WRPO
 Zmiany techniczne
 Inne uwagi.
Uwagi i propozycje można było zgłaszać na specjalnym „Formularzu uwag w związku z
przeglądem i renegocjacjami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013” drogą elektroniczną na specjalny adres mailowy strategia2020@umww.pl , do
dnia 18 lutego 2011r.
Na wskazany adres mailowy wpłynęły 52 formularze z uwagami i propozycjami. Swoje
opinie w kwestii zmian WRPO sformułowali w ten sposób przedstawiciele reprezentujący:
 Jednostki samorządu terytorialnego – 11 wypowiedzi
 Przedsiębiorców – 37 wypowiedzi
 Szkoły wyższe – 1 wypowiedź
 Organizacje związkowe – 1 wypowiedź
 Inne jednostki – 2 wypowiedzi.
Opinie dotyczyły w zasadzie wyłącznie przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą
propozycji podziału dodatkowych środków alokowanych do Programu, pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego. Przedsiębiorcy postulowali przeznaczenie jak największych środków na projekty inwestycyjne w formie dotacji bezpośrednich dla przedsiębiorstw w ramach działań dotyczących wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz MSP. W związku z prowadzonymi konsultacjami przedsiębiorcy przeprowadzili
nawet pewnego rodzaju zorganizowaną akcję, polegającą na przesłaniu 21 identycznie
brzmiących opinii, lobbując w ten sposób za zwiększeniem środków na wsparcie przedsiębiorczości.
Przedstawiciele prawie wszystkich wypowiadających się samorządów (gminnych i powiatowych) zdecydowanie optowali za przeznaczeniem części dodatkowych środków na
wsparcie infrastruktury drogowej, szczególnie w ramach działania dotyczącego poprawy dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w
miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), argumentując swoje stanowisko wpływem inwestycji drogowych na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów i w efekcie na
rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów województwa, dla którego jest istotna odpowiednia jakość i ilość powiązań lokalnych układów drogowych z układem regionalnym.
Za dodatkowym wsparciem infrastruktury na drogach wojewódzkich optował przedstawiciel instytucji zarządzającej drogami wojewódzkimi w Wielkopolsce.
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Osoby wypowiadające się w imieniu samorządów terytorialnych wskazywały też na potrzebę dodatkowego wsparcia przedsięwzięć z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz infrastruktury społecznej, w tym edukacji i ochrony zdrowia. Pojawiły się także sugestie, wskazujące na celowość wsparcia przedsięwzięć turystycznych, przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszarów oraz inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku.
Przedstawiciel organizacji związkowej oraz jednostki bezpośrednio zajmującej się opieką zdrowotną na poziomie powiatu wskazali na konieczność dodatkowego wsparcia infrastruktury służby zdrowia, argumentując swoje stanowisko tym, że pozwoliło by to zakończyć
największe inwestycje z tego zakresu w regionie. Zwrócili uwagę, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu nr 04/V/2009 na projekty mające na celu poprawę warunków funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia dofinansowanie otrzymała tylko nieznaczna ilość wniosków, co
świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu i jeszcze większych potrzebach w tym zakresie.
Przedstawiciel środowiska uczelnianego przedstawił propozycję przeznaczenia środków
na wzmocnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego, konkretnie na wsparcie budowy Centrum dydaktyczno-badawczo-realizacyjnego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Zgłoszono także postulaty wsparcia przedsięwzięć dotyczących zwiększenia wykorzystania odnawialnych zasobów energii i konkretnego projektu dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej.
Generalnie, mimo zgłaszanych zróżnicowanych propozycji, większość opinii akceptująco odniosła się do propozycji przedstawionej przez Instytucję Zarządzającą przeznaczenia
dodatkowych środków przede wszystkim na infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego,
przedsiębiorczość oraz infrastrukturę ochrony zdrowia. W niewielkim zakresie poparto propozycję wsparcia infrastruktury lotniczej (lotnisko Poznań Ławica), optując za skierowaniem
znaczniejszych dodatkowych środków na rozwój infrastruktury drogowej (przede wszystkim
na drogi lokalne – gminne i powiatowe).
Opiniujący nie odnieśli się w żaden sposób do kwestii propozycji wzmocnienia dofinansowania funkcjonowania Instytucji Zarządzającej WRPO w ramach Priorytetu VII Pomoc
techniczna. W związku z tym należy uznać, że ta propozycja nie wzbudziła zastrzeżeń.
W związku z takimi wynikami 1. etapu konsultacji społecznych Instytucja Zarządzająca
postanowiła przedstawić propozycję podziału dodatkowych środków wraz z pozostałymi propozycjami zmian zapisów Programu Komitetowi Monitorującemu WRPO, który na posiedzeniu w dniu 6 maja 2011 roku przyjął projekt zmian WRPO.
W dniach od 21 kwietnia do 12 maja 2011 roku – w związku z prowadzoną strategiczną
oceną oddziaływania na środowisko projektu zmian WRPO – przeprowadzono 2. etap konsultacji społecznych, którym poddano „Projekt zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013” oraz projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Projektu zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
Konsultacje zostały ogłoszone zgodnie z art. 30, art.39, art.40 w związku z art. 46 pkt 2
oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). Stosowne komunikaty
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.bip.umww.pl/portal ), na stronie internetowej WRPO
(www.wrpo.wielkopolskie.pl ), w Gazecie Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2011r. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.
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Dokumentację przeznaczoną do konsultacji, wraz z formularzem zgłaszania uwag, wyłożono do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego (Poznań, ul. Przemysłowa 46 pok. nr 5) oraz zamieszczono w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
a także na stronie internetowej WRPO.
Osoby zainteresowane mogły wnosić uwagi i wnioski w następującej formie:
 w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
formularza, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.wrpo.wielkopolskie.pl ,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres mailowy strategia2020@umww.pl formularza,
 ustnie do protokołu w miejscu udostępnienia dokumentacji.
W czasie trwania 2. etapu konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu zmian WRPO, ani do projektu prognozy oddziaływania zmienionego Programu na środowisko.
Projekt zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został, zgodnie z wymogami prawa,
przedstawiony do zaopiniowania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Organy te
zaopiniowały pozytywnie przedstawione dokumenty. W związku z tym, po uwzględnieniu
zawartych w tych opiniach sugestii dotyczących wprowadzenia korekt niektórych zapisów
prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmian WRPO (m.in. uaktualnienia danych
dotyczących obszarów chronionych oraz zdefiniowania pojęć wykorzystanych przy projektowaniu macierzy „Oceny wpływu poszczególnych kategorii interwencji priorytetów I-VI w
ramach WRPO na środowisko i warunki równoważonego rozwoju”), zredagowano końcową
wersję Prognozy, której główne ustalenia omówiono w rozdziale 9.2. „Prognoza oddziaływania na środowisko zmian WRPO wykonana w maju 2011 roku”.
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12. Słownik pojęć i skrótów
Pojęcie

Objaśnienie

Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec
szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi
od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia).
Audyt
Audyt to ogół działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej,
w wyniku którego kierownik jednostki lub inny upoważniony podmiot
uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności
i skuteczności tych systemów oraz czynności doradcze, w tym składanie
wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Audyt jest przeprowadzany przez odrębną komórkę, podporządkowaną kierownikowi jednostki lub przez podmiot zewnętrzny.
Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
Cel generalny
Cel określający perspektywę, w której pomoc ma zostać udzielona, w
tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele szczegółowe.
Cele polityki struktu- Cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Euroralnej UE w latach
pejskiej. W latach 2007-2013 są to:
2007-2013
- Cel 1 - Konwergencja,
- Cel 2 – Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach,
- Cel 3 – Współpraca terytorialna.
Dobro publiczne
Poprzez dobro publiczne rozumie się dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura
edukacyjna, infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze, publiczna
telewizja.
Dokumenty prograDokumenty w postaci programów opracowywane dla potrzeb wydatkomowe (operacyjne)
wania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach funduszy strukturalnych. Określają w szczególności cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych.
Duże projekty
Projekty, których koszt realizacji został określony na poziomie 25 mln
euro (sektor ochrony środowiska) i 50 mln euro dla pozostałych sektorów. Projekty takie są przekazywane do KE w celu potwierdzenia przez
nią wysokości wkładu funduszu.
Analiza SWOT
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Pojęcie

Objaśnienie

Działanie

Projekt, lub grupa projektów, wybrany przez instytucję zarządzającą danego programu operacyjnego lub w ramach jej obowiązków zgodnie z
kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i wdrażany przez
jednego lub więcej beneficjentów, pozwalający na osiągnięcie celów
priorytetu, do którego się ono odnosi.
Efekt makroekonoEfekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z fundumiczny
szy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.
EQUAL
W okresie programowania 2000-2006 Inicjatywa Wspólnotowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będąca częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. EQUAL
to nowe sposoby rozwiązywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.
Europejski Fundusz Jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie
Rozwoju Regionalne- dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR
go (EFRR)
współfinansuje realizację Celów 1, 2 i 3 Polityki Spójności UE. W
szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym,
rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.
Europejski Fundusz Fundusz strukturalny, który współfinansuje realizację Celu 3 na całym
Społeczny
obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków
funduszu finansowane są głównie działania poprawiające jakość zasobów ludzkich oraz instytucji rynku pracy. Zadania funduszu realizowane
są w ramach pięciu obszarów wsparcia.
Ewaluacja (programu) Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty
w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne.
Ewaluacja całościowa Podstawowe narzędzie stosowane w polityce strukturalnej Unii Europej(globalna)
skiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały program wspierany ze
środków pomocowych.
Ewaluacja końcowa Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizacji programu, której
głównym celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym
wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Głównym celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w
wyniku wdrażania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących kierunku polityki strukturalnej.
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Pojęcie

Objaśnienie

Ewaluacja okresowa

Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu.
W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest
w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia
osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej
ewaluacji wstępnej (ex-ante), zwłaszcza pod względem dostarczonych
produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń
w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki
ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom dokumentów
programowych. Dostarczone za jej sprawą informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu programu na następny okres programowania.
Ewaluacja wstępna
Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu. Jej
[Ex-ante]
podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości
dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania
podmiotu niezależnego od instytucji programującej. Ewaluacja wstępna
ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację polityki zmniejszania
różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii
Europejskiej zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie
najlepszych efektów.
Fundusz Spójności
Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nienależący
(Kohezji)
do funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw,
a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę m.in. wielkich sieci transportowych oraz
obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania.
Fundusze Przedakce- Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez UE krajom
syjne
kandydującym. Ich głównym celem jest przygotowanie tych krajów do
członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównywaniu różnic gospodarczych.
Do instrumentów funkcjonujących w ramach tych funduszy zaliczone
zostały: PHARE, ISPA, SAPARD.
Fundusze strukturalne Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne w okresie programowania 2007-2013 składają się: Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).
Inicjatywy Wspólnoty Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające na celu rozw okresie 2000-2006 wiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej.
Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: EQUAL,
INTERREG, LEADER, URBAN.
W tym okresie programowania w Polsce wdrażane będą tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG. Natomiast w okresie programowania 20072013 inicjatywy te ulegną likwidacji.
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Pojęcie

Objaśnienie

Inicjatywy Wspólnoty Inicjatywy w ramach polityki spójności mające na celu zapewnienie rew okresie 2007-2013 gionom wyższego poziomu inwestycji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Program JASPERS (Joint Assistance in Supporting
Projects in European Regions – wspólna inicjatywa wsparcia projektów
w regionach europejskich) ma pomagać władzom krajowym i regionalnym w przygotowaniu dużych projektów infrastrukturalnych, natomiast
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) poprawi dostęp do finansowania dla mikroprzedsiębiorstw i
średnich przedsiębiorstw. Celem programu JESSICA (Joint European
Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólne europejskie
wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) jest rozwiązanie problemu finansowania projektów odnowy i rozwoju miast
przez połączenie zastosowania dotacji i kredytów.
Innowacyjność
Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.
Instytucja Pośredni- Organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego
cząca
z instytucją zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu
operacyjnego.
Instytucja Wdrażająca Podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części
lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych
jej zadań.
Instytucja Zarządzają- W przypadku regionalnego programu operacyjnego, zarząd wojewódzca
twa, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu
operacyjnego.
INTERREG
Funkcjonująca w perspektywie finansowej 2000-2006 Inicjatywa
Wspólnotowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i między- regionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii.
ISPA
Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, którego podstawowym celem było wsparcie krajów kandydujących w zakresie społecznej
i gospodarczej spójności poprzez współfinansowanie dużych projektów
inwestycyjnych w sektorze środowiska i transportu. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji
Komisji w sprawie pomocy w ramach ISPA, a które nie zostały ukończone, są realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach
Funduszu Spójności.
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Kategoria interwencji Zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji funduszy
Strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społecznogospodarczej. Dziedzina interwencji funduszy Strukturalnych pomocna
przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia
przekazu informacji dotyczących różnych polityk.
Komitet Monitorujący Podmiot powoływany przez instytucję zarządzającą w celu opiniowania
i konsultowania wyboru projektów kwalifikujących się do wsparcia z
funduszy Strukturalnych, a także dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom,
wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych.
Koncepcja Polityki
Dokument planistyczny określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne
Przestrzennego Zago- i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski.
spodarowania Kraju Dokument, stanowi podstawę dla programowania ponadlokalnych
przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.
Kontrakt wojewódzki Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na
wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel i priorytety strategicznych dokumentów rządowych.
Kontrola finansowa
Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu
gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem.
Kontrola na miejscu Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez fundusze strukturalne, w miejscu realizacji projektu.
Konwergencja (Cel) Jest ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków dla
wzrostu i zwiększania zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i poprawie
jakości inwestycji w kapitał ludzki i rzeczowy, rozwijaniu innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zwiększaniu zdolności przystosowawczych do zmian gospodarczych i społecznych, ochronie i poprawie jakości środowiska, jak również zwiększaniu wydajności administracji. Cel „Konwergencja” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Fundusz Spójności. Regiony kwalifikujące się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” to
regiony odpowiadające poziomowi II Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS II) w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 r., których PKB na mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej
i wyliczony na podstawie danych Wspólnoty za lata 2000-2002 wynosi
mniej niż 75% średniego PKB dwudziestu pięciu państw członkowskich
UE.
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Koszty ogółem
Kryteria wyboru projektów
Kwalifikowalność
wydatków

Kwantyfikacja

LEADER

Model HERMIN

Monitorowanie finansowe
Monitorowanie rzeczowe
Najlepsza dostępna
technologia (BAT)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/Narodowa Strategia Spójności (NSRO)
NFOŚiGW

Objaśnienie
Łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno
koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowane.
Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych
w aneksie Programu Operacyjnego, które muszą spełnić projekty, aby
uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.
Kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu
oraz wdrażania, monitorowania programu, których spełnienie warunkuje
otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.
Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych
z funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.
W okresie programowania 2000-2006 Inicjatywa Wspólnotowa finansowana przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej.
Fundusze z programu LEADER są przeznaczane na trzy cele:
- wspomaganie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich,
- wsparcie dla międzyregionalnych i międzynarodowych projektów
współpracy,
- tworzenie sieci obszarów wiejskich UE - zarówno objętych pomocą
LEADER+ jak i niekorzystających z tej pomocy
Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bodźce wzrostu, jakie
wynikają z wpływających środków WE, głównie poprzez inwestycje w
kapitał ludzki (edukacja i systemy szkoleń) oraz poprawę warunków
produkcji (infrastruktura), co przyczynia się do zwiększenia wydajności
i konkurencyjności. Główne założenia tego modelu odnoszą się do pozytywnych efektów podażowych - jako rzeczywistych źródłach wzrostu
poprawy wydajności i konkurencyjności gospodarki, których efekty
ujawniają się w dłuższym horyzoncie czasowym.
Monitorowanie zarządzania środkami z funduszy strukturalnych przyznanymi na realizację programów i projektów. Jest podstawą oceny
sprawności ich wydatkowania.
Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych.
Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii
i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa
ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczenie
emisji i wpływu na środowisko jako całość.
Dokument przygotowywany przez poszczególne państwa członkowskie,
zawierający cele realizujące strategiczne wytyczne Wspólnoty. Określa
on priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy
unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w
ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej.
NTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia
się trzy poziomy regionalne (NTS 1-3) oraz dwa poziomy lokalne (NTS
4 - 5). Ze względów praktycznych nomenklatura NTS oparta jest przede
wszystkim na podziałach administracyjnych istniejących w krajach
członkowskich. Klasyfikacja NTS jest podstawą prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze
społeczno-gospodarczym. W Polsce od przystąpienia do UE funkcjonuje
klasyfikacja, w której do poziomu pierwszego zalicza się cały kraj, do
poziomu 2 16 nowych województw, do 3-44 podregiony, do 4-380 powiatów i miast na prawach powiat oraz do 5 poziomu zakwalifikowano
2 489 gmin.
Oddziaływanie
Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału
w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.
Phare - Program
Przedakcesyjny program rozwoju regionalnego finansowany przez UE,
Spójność Gospodar- będący jedną z części Phare, który ma na celu zmniejszanie zróżnicowań
cza i Społeczna (Phare pomiędzy regionami poprzez promowanie aktywności sektora produkSSG)
cyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury.
PHARE-CBC
Program współpracy przygranicznej, służący finansowaniu projektów,
głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Płatność
Określona kwota w ramach pomocy, wypłacana przez Komisję Europejską na konto Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o płatność.
Płatność okresowa
Płatność dokonywana przez Komisję Europejską w trakcie realizacji
programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych analogicznej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.
Płatność salda końco- Końcowa płatność dokonywana przez Komisję Europejską po zakońwego
czeniu programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych,
potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o takiej
samej wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą,
pod warunkiem przedstawienia przez Instytucję Płatniczą sprawozdania
końcowego z wdrażania programu.
Płatność zaliczkowa Płatność dokonywana przez Komisję Europejską po podjęciu zobowiązania finansowego na rzecz Instytucji Płatniczej w celu jak najszybszej
refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów końcowych.
Podstawy Wsparcia
W perspektywie finansowej 2000-2006 dokument przyjęty przez KomiWspólnoty (PWW)
sję Europejską, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po
dokonaniu oceny przedłożonego przez państwo członkowskie Narodowego Planu Rozwoju. Zawiera strategię i priorytety działań państwa
członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten powinien być podzielony na
priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do
Celów Statystycznych
(NTS)
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Pole interwencji

Jednorodny obszar tematyczny w ramach priorytetu, rozumiany jako
działanie lub grupa działań mogących uzyskać wsparcie dla realizacji
wspólnych celów.
Pomoc strukturalna
Forma współfinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych.
Priorytet
Jeden z priorytetów strategii ujętej w programie operacyjnym, rozumianym jako grupa działań wzajemnie powiązanych, realizujących mierzalne cele szczegółowe.
Produkt Krajowy
Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest
Brutto (PKB)
sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.
Program Aktywizacji Program, którego celem był szeroko rozumiany rozwój gospodarczy obObszarów Wiejskich szarów wiejskich. W ramach Programu wspierane były działania prowa(PAOW)
dzące do zwiększenia pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, decentralizacji administracji publicznej i rozwoju regionalnego
oraz pomocy w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do
uzyskania i wykorzystania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy
Unii Europejskiej. Program został zakończony 30 czerwca 2005 roku.
Program operacyjny Dokument złożony przez Państwo Członkowskie i przyjęty przez Komisję jako część strategicznych ram odniesienia, określający strategię rozwoju, wykorzystującą spójny zestaw priorytetów, do osiągnięcia których
będzie się dążyć, za pomocą funduszu, lub jak w przypadku celu „Konwergencja”, Funduszu Spójności EFRR.
Projekt bliźniaczy
Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, będącej przedmiotem projektu, pomiędzy administracją kraju kandydującego a wybraną w drodze
konkursu instytucją kraju członkowskiego UE.
Sprawozdawanie przez instytucję zarządzającą postępu z wdrażania
Raportowanie
programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
Rezultaty
Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub
projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w
wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.
Rozwój regionalny
Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich
konkurencyjności poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
RPO
Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007-2013
Rozwój zrównoważo- Rozwój społeczno - ekonomiczny, zachowujący cechy trwałości w dłuny
gim okresie oraz niedziałający destrukcyjnie na środowisko, w którym
zachodzi.
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SAPARD

Sektorowe programy
operacyjne
Sieci TEN
Sprawozdawczość
Strategia Lizbońska

Strategia Rozwoju
Kraju (SRK)

Objaśnienie
Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
przeznaczony dla kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej
krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Środki finansowe z tego funduszu miały na celu pomoc w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich,
ułatwienie procesu integracji sektora rolnego krajów kandydujących z
Unią Europejską przez dostosowanie tego sektora do standardów i wymagań unijnych i płynne włączenie tych krajów w system Wspólnej Polityki Rolnej i programów strukturalnych UE.
Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe organy administracji publicznej, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych.
Sieci infrastruktury transportowej obejmujące połączenia transportowe,
telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii.
Sprawozdawanie przez instytucję zarządzającą postępu z wdrażania
programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.
Obecnie najważniejszy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej przyjęty w marcu 2000r. Jego celem jest uczynienie z Unii wiodącej gospodarki świata w perspektywie do 2010 roku. Przyjęcie tego programu było wyrazem uświadomienia sobie konieczności zasadniczej reformy systemu społeczno-gospodarczego Europy.
Podstawowy dokument strategiczny określający cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które
powinny ten rozwój zapewnić.

Strategiczne Wytycz- Strategiczne wytyczne ustanowione na poziomie Wspólnoty dotyczące
ne Wspólnoty
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, określające ramy interwencji funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem innych odpowiednich polityk Wspólnoty.
Studium wykonalno- Studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące,
ści
czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić
plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym;
studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i
ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.
URBAN
W okresie programowania 2000-2006 Inicjatywa Wspólnotowa finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wsparcie dotyczy projektów związanych z rewitalizacją gospodarczą i społeczną
miast Unii Europejskiej liczących przynajmniej 100 000 mieszkańców.
WFOŚiGW
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania
wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we
wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystykę działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załączników.
Wniosek o płatność
Wniosek o refundację wydatków/o rozliczenie projektu składany w celu
refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomocą faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej
wartości dowodowej i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.
WRPO
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Wskaźniki
Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów,
uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska).
Wskaźniki bazowe
Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczęciem oraz w trakcie jego wdrażania, w celu oszacowania zachodzących zmian, niewynikających jednakże z realizacji inwestycji.
Wskaźniki oddziały- Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających
wania
poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na
sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po
pewnym okresie czasu, ale są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne to efekty długookresowe dotyczące
szerszej populacji.
Wskaźniki produktu Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm,
które uzyskały pomoc).
Wskaźniki rezultatu Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów
wynikających z programu. Informują one o zmianach np. zachowania,
pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Mogą one
przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży,
liczba skutecznie przeszkolonych, itp.) lub finansowych (zwiększenie
się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów
transportu).
Współczynnik urbani- Udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju.
zacji
Współfinansowanie ze Wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych
źródeł krajowych
przy udziale środków pomocowych.
Wstępne studium wy- Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w
konalności
którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w
oparciu o kryterium trwałości projektu.
Wydatki kwalifikoOgół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków funduszy
walne ogółem
strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdrażania, zarządzania, monitorowania programów, w ramach których te projekty są realizowane.
Wniosek/aplikacja
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Pojęcie

Objaśnienie

Wszelki wkład publiczny w finansowanie działań, które pochodzą z budżetu państwa, władz regionalnych, lokalnych, Wspólnot Europejskich,
części odnoszącej się do funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
i wszelkie podobne wydatki. Wszelki wkład w finansowanie działań,
który pochodzi z budżetu podmiotów prawa publicznego lub stowarzyszeń jednego lub więcej organów władz regionalnych lub lokalnych, albo podmiotów prawa publicznego w znaczeniu dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2004/18/We z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi jest uznany za wkład publiczny.
Zamówienia publicz- Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zane
mówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.27 należy przez
to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Zasada elastycznego, Zasada mająca na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych prokrzyżowego finanso- gramów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą
wania
do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zasadę tę stosuje się jedynie do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów jak i bezpośrednio powiązane z
projektem lub grupą projektów. Udział środków możliwych do objęcia
zasadą jest ograniczona do 10% na poziomie priorytetu.
Wydatki publiczne

27

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.
1537 oraz Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658
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13. Spójność WRPO z innymi politykami
Działania realizowane w ramach poszczególnych priorytetów WRPO tworzą określony
obszar. Należy jednak pamiętać, iż na terenie Wielkopolski będą realizowane także inne polityki poprzez odrębne programy. W wielu przypadkach działania innych programów dotyczyć
będą tych samych obszarów pod względem geograficznym, tych samych sektorów lub tych
samych grup docelowych. Dlatego bardzo ważne jest wyznaczenie precyzyjnego przebiegu
linii demarkacyjnych między nimi, by nie powielać innych działań, a z drugiej strony, by
wszystkie programy tworzyły spójną całość.
Dokładne sprecyzowanie obszaru interwencji WRPO oraz linii demarkacyjnych między
jego polem interwencji a polami interwencji innych programów nie jest w tym dokumencie
możliwe ze względów formalnych, bowiem tego rodzaju informacje przypisano innym, bardziej szczegółowym dokumentom.
Poniżej przedstawiono kierunkowo zakresy innych programów, jakie będą realizowane
na terenie Wielkopolski. Zwrócono uwagę na te, które z jednej strony mogą tworzyć potencjalnie obszary konfliktowe, a z drugiej, mogą być źródłem synergii, czyli dodatkowego efektu. Wyszczególnione niżej zapisy stanowią zbiór wytycznych dla przygotowywanego Szczegółowego Opisu Priorytetów WRPO oraz wytyczne dla Instytucji Zarządzającej, by nie powielać działań, poszukując jednocześnie efektów dodatkowych.
Dla zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania środków w ramach polityki
spójności UE, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa, zapewnione zostanie komplementarne wsparcie w ramach wszystkich instrumentów ww. polityk, a także
określone zostaną wyraźne mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegające podwójnemu finansowaniu.
Wsparcie w ramach poszczególnych pól interwencji określonych w WRPO odbywać się
będzie również w zgodzie z podstawowymi celami wytyczonymi w Strategii Europa 2020
oraz służyć będzie realizacji celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

13.1.Polityka spójności w ramach NSRO
Najistotniejszym w perspektywie finansowej 2007-2013 dokumentem programowym
polityki spójności Unii Europejskiej są opracowane przez Komisję Europejską Strategiczne
Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013, które formułują priorytety polityki spójności na ten
okres, które wpisują się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej. Te priorytety to:
 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia,
 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego,
 Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy.
Jeśli chodzi o instrumenty realizacyjne polityki spójności, to ograniczeniu w stosunku
do obecnego okresu programowania ulega liczba funduszy zaangażowanych w finansowanie
zadań spójnościowych do dwóch strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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i Europejski Fundusz Społeczny) oraz Funduszu Spójności (programowanego łącznie z EFS i
EFRR).
Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się
będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów PO KL, finansowanego z EFS. Różnorodne
wparcie w zakresie zasobów ludzkich w ramach PO KL, w połączeniu z efektami inwestycji
infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej
i terytorialnej.
Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO
została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe (PO IŚ, PO IG i PO KL – komponent centralny) wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu
PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach
przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT).
Wszystkie ww. działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny, tak, aby
zmaksymalizować efekty wydatkowania środków Wspólnoty.
Zgodnie z krajowym dokumentem pn. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie” w Polsce priorytety spójności UE
będą realizowane przez 5 sektorowych programów operacyjnych i 16 programów regionalnych:
 PO Infrastruktura i środowisko (finansowanie z EFRR i FS), gdzie głównymi obszarami
wsparcia są infrastruktura transportowa, środowiskowa i energetyczna oraz rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 PO Kapitał ludzki (finansowanie z EFS), w którym wsparcie uzyskają poza projektami z
zakresu edukacji, integracji społecznej i walki z bezrobociem również przedsięwzięcia
dotyczące promocji zdrowia,
 PO Innowacyjna Gospodarka (finansowanie z EFRR), w ramach którego będzie udzielana pomoc przedsiębiorcom, poprzez dotacje inwestycyjne, ale także wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii i sfery badawczo-rozwojowej,
 PO Rozwoju Województw Polski Wschodniej (finansowanie z EFRR), w ramach którego specjalne wsparcie uzyskają najbiedniejsze regiony Polski Wschodniej,
 PO Europejskiej współpracy terytorialnej (finansowanie z EFRR), stanowiące pakiet
programów współpracy przygranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej,
 Regionalne programy operacyjne (finansowanie z EFRR), które wspierać będą projekty
ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności regionów, a więc przede wszystkim
inwestycje w rozwój technologiczny, wsparcie przedsiębiorczości, budowę społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w turystykę i kulturę, transport, infrastrukturę zdrowia i
społeczną, a także inwestycje w ochronę środowiska.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny wpisuje się w powyższy układ instrumentów realizacji polityki spójności w Polsce, uzupełniając w wymiarze regionalnym i lokalnym działania przewidywane do realizacji w ramach programów sektorowych. Działania
WRPO są przede wszystkim komplementarne do:
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 Działań w ramach PO IG – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i
rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;
 Działań w ramach PO IŚ – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej;
 Działań w ramach PO RPW - w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
Poszczególne priorytety WRPO są spójne z priorytetami i działaniami programów operacyjnych wdrażanych na poziomie krajowym w sposób następujący:

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 1 „Badania
i rozwój nowoczesnych technologii”, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura sfery
B+R”, Oś priorytetowa 3 „Kapitał dla innowacji”, Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa”, Oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”,
Oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Oś priorytetowa 8 ”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa IV
„Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw”, Priorytet IV „Szkolnictwo i nauka”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”.

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”, Oś priorytetowa VII „Transport przyjazny środowisku”, Oś priorytetowa VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Oś priorytetowa XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Oś priorytetowa XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia”, Oś priorytetowaXIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”



Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet V „Dobre rządzenie”, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”



Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 7. „Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji”, Oś priorytetowa
8. „Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa”; Oś priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”; Oś priorytetowa III „Zarządzanie zasobami i przeciw-
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działanie zagrożeniom środowiska”; Oś priorytetowa IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”; Oś priorytetowa V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”; Oś priorytetowa IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Oś priorytetowa X „Bezpieczeństwo energetyczne , w tym dywersyfikacja źródeł energii”..

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa XII
„Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”,
Oś priorytetowa XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”



Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet I: „Zatrudnienie i integracja
społeczna”, Priorytet II: „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Priorytet III:
„Wysoka jakość systemu oświaty”, Priorytet IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”,
Priorytet V: „Dobre rządzenie”, Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich,”, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”



Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Oś priorytetowa 1 „Badania i
rozwój nowoczesnych technologii”, Oś priorytetowa 2 „Infrastruktura strefy
B+R”, Oś priorytetowa 7 „Społeczeństwo informacyjne- budowa elektronicznej
administracji”.

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Priorytet jest komplementarny względem:


Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Priorytet VII Promocja integracji społecznej”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”



Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś priorytetowa XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe”

13.2.Komplementarność WRPO z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
W okresie programowania 2007-2013 finansowanie rozwoju obszarów wiejskich zostało
wyłączone z zakresu przedmiotowego interwencji polityki spójności UE. Projekty realizowane w tym obszarze gospodarki będą wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rolnej i „obsługiwane” przez stworzony w tym celu nowy instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz
Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Priorytety przewidywane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego są spójne z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013:

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet jest komplementarny z działaniami:
 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
W ramach PROW udzielane będzie wsparcie mające na celu poprawę konkurencyjności
przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.
Kryterium demarkacyjne oparte jest na rodzaju produktu (Pomoc dotyczy wytwarzania
produktów nie objętych załącznikiem 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich)
Działanie „Działania informacyjne i promocyjne”
W ramach PROW wspierane będą projekty na rzecz promocji grup producenckich.
 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
W ramach PROW wspierane będą projekty na rzecz różnicowania działalności rolniczej
w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków
rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiej
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
W ww. działaniu PROW udzielane będzie bezpośrednie wsparcie finansowe inwestycji
w istniejących i nowopowstających mikroprzedsiębiorstwach w gminach wiejskich,
gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w
miastach i gminach miejskich do 5 tys. mieszkańców. W ramach PROW wsparcie
otrzymają również przedsiębiorcy, niezależnie od miejsca lokalizacji przedsiębiorstwa,
których działalność związana jest z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE (Dz.
Urz. WE C 235 z 24.12.2002).
Działanie „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
W ramach PROW wspierane będą projekty poprawiające podstawowe usługi na obszarach wiejskich, warunkujące rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się między
innymi do poprawy prowadzenia działalności gospodarczej.


Oś 4 LEADER, Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
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W ramach ww. działania PROW udzielane będzie bezpośrednie wsparcie finansowe w
zakresie przygotowania projektów finansowanych w ramach działania Osi 3, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, dotyczących różnicowania działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Priorytet jest komplementarny z działaniami:
 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w Schemacie 1 – Scalanie gruntów budowane będą drogi
gminne, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, wydzielane w ramach projektów scaleniowych.

Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Priorytet jest komplementarny z działaniami:
 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
Wspierane będzie doradztwo, między innymi w zakresie ochrony środowiska
Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Wspierana będzie między innymi harmonizacja warunków produkcji rolnej z wymogami ochrony środowiska
Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
W ramach działania wspierane będzie przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.
Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”;
Udzielana będzie pomoc w zakresie melioracji wodnych, a także projektów związanych
z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta
cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie,
ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych
Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”
Udzielane będzie wsparcie prośrodowiskowego systemu gospodarowania uwzględniające najnowsze osiągnięcia nauki i techniki rolniczej.
 Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Działanie „Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)”
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na przywracanie walorów lub
utrzymaniu stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz na zachowaniu różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich; na promowaniu zrównoważonego systemu gospodarowania oraz odpowiedniego użytkowania gleb i ochronę wód
Działanie „ Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”
W ramach działania udzielane będzie wsparcie na rzecz obszarów leśnych poprzez zalesianie. utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez
zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych.
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zwiększanie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.
Działanie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”
Wsparcie udzielane będzie na rzecz przywrócenia lasom zniszczonym w wyniku katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych ich potencjału biologicznego oraz ochrona prewencyjna lasów zagrożonych pożarami.
 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
W ramach działania udzielane będzie wsparcie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, segregacji odpadów komunalnych oraz wytwarzania i dystrybucji energii
ze źródeł odnawialnych w miejscowościach należących do gmin wiejskich, gmin miejsko – wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub należących do gmin miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów
wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na
realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
 Oś 4 Leader
Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
W ramach Osi 4 Leader będzie możliwe wsparcie przygotowania projektów finansowanych ze środków Osi 3, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Program jest komplementarny z działaniami Osi 3. PROW Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
W ramach PROW wspierane będą projekty na rzecz różnicowania działalności rolniczej
w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków
rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich,
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”,
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów
wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na
realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
W ww. działaniu PROW udzielane będzie bezpośrednie wsparcie finansowe inwestycji
w istniejących i nowopowstających mikroprzedsiębiorstwach w gminach wiejskich,
gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w
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miastach i gminach miejskich do 5 tys. mieszkańców. W ramach PROW wsparcie
otrzymają również przedsiębiorcy, niezależnie od miejsca lokalizacji przedsiębiorstwa,
których działalność związana jest z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE (Dz.
Urz. WE C 235 z 24.12.2002).

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
W ramach PROW nie przewiduje się wsparcia działań w zakresie infrastruktury edukacyjnej,
ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
Priorytet jest komplementarny względem:
Osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
W ramach działania realizowana będzie między innymi pomoc z tytułu podjęcia lub rozwoju
działalności w zakresie uług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
W ww. działaniu PROW udzielane będzie bezpośrednie wsparcie finansowe inwestycji w istniejących i nowopowstających mikroprzedsiębiorstwach w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miastach i gminach
miejskich do 5 tys. mieszkańców. W ramach PROW wsparcie otrzymają również przedsiębiorcy, niezależnie od miejsca lokalizacji przedsiębiorstwa, których działalność związana jest
z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE (Dz. Urz. WE C 235 z 24.12.2002
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację
projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem,
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W ramach PROW w zakresie infrastruktury
kultury możliwe jest realizowanie projektów w gminach wiejskich, gminach miejskowiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz miastach do 5 tys. mieszkańców gmin miejskich..
Osi 4 Leader
Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
W ramach Osi 4 Leader będzie możliwe wsparcie przygotowania projektów finansowanych
ze środków Osi 3, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
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13.3.Komplementarność WRPO z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007 – 2013”
W okresie programowania 2007-2013 finansowanie sektora rybackiego zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego interwencji polityki spójności UE. Projekty realizowane w
tym obszarze gospodarki będą wspierane z budżetu Wspólnej Polityki Rybackiej i „obsługiwane” przez stworzony w tym celu nowy instrument finansowy, tj. Europejski Fundusz Rybacki.
Priorytety przewidywane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego są spójne z działaniami Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” w sposób
następujący:

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw. Priorytet jest komplementarny względem następujących działań:
 Oś priorytetowa 2. „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” - Środek 2.4. „Rybołówstwo śródlądowe”, Środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”,


Oś priorytetowa 3. „Środki służące wspólnemu interesowi” – Środek 3.1. „Działania wspólne”, Środek 3.4. „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne”,
Środek 3.5. „Projekty pilotażowe”.
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” przewidziane jest wsparcie projektów dotyczących m.in.:
 poprawy warunków prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej i rybołówstwa śródlądowego oraz poprawy jakości jego produktów, zwiększenie
efektywności i konkurencyjności zewnętrznej podsektora, opracowanie oraz
wdrożenie nowych technik i technologii połowu,
 budowy, rozbudowy, remontu i modernizacji obiektów chowu i hodowli
oraz adaptacji, remontu, wymiany, naprawy lub wyposażenia w urządzenia
techniczne, w tym zakup środków transportu wewnętrznego, specjalistycznych środków transportu zewnętrznego oraz urządzeń i instalacji bezpośrednio związanych z chowem i hodowlą ryb oraz innych organizmów
wodnych,
 budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia przedsiębiorstw, projekty
szkoleniowe, a także projekty polegające na wprowadzaniu innowacyjnych i
proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych,
a także rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz ich certyfikację,
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prowadzenia regionalnych, krajowych i międzynarodowych kampanii promocyjnych produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym udział w targach i
wystawach,
kampanii mających na celu poprawę wizerunku produktów rybołówstwa i
akwakultury oraz wizerunku sektora rybołówstwa.

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.

Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Priorytet jest komplementarny względem następujących działań:
 Oś priorytetowa II „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury ” - Środek 2.1. „Inwestycje w chów i
hodowlę ryb”,


Oś priorytetowa III „Środki służące wspólnemu interesowi” – Środek 3.2.
„Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”.
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” przewidziane jest wsparcie projektów dotyczących m.in.:
 propagowania form akwakultury obejmujących ochronę i poprawę stanu
środowiska, zasobów naturalnych i różnorodności genetycznej, a także
kształtowania krajobrazu i tradycyjnych cech obszarów akwakultury,
 propagowania zrównoważonej akwakultury zgodnej ze szczególnymi ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska, wynikającymi z wyznaczenia obszarów ochrony należących do sieci NATURA 2000,
 budowy lub instalacji urządzeń stałych lub ruchomych służących do ochrony i wzbogacenia fauny i flory wodnej oraz rekultywacji wód śródlądowych, w tym terenów tarła i tras migracyjnych gatunków migrujących poprzez przywrócenie drożności wodom śródlądowym.

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” nie przewidziano działań komplementarnych w tym obszarze wsparcia.

Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe
W ramach Programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013” przewidziane jest wsparcie projektów dotyczących m.in.:
 Oś priorytetowa II „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” - Środek 2.1. „Inwestycje w chów i
hodowlę ryb” - przewidziane jest wparcie projektów dotyczących m.in. trady-
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cyjnej działalności z zakresu chowu i hodowli ryb, w tym zwiększenia wielofunkcyjności gospodarstw rybackich poprzez rozwój ekoturystyki i wędkarstwa.


Oś priorytetowa IV „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” –
Środek 4.1. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” – przewidziane jest między innymi wsparcie restrukturyzacji działalności gospodarczej, w szczególności poprzez propagowanie ekoturystyki na obszarach zależnych od rybactwa.

13.4.Demarkacja
W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania się interwencji poszczególnych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,
EFRROW i EFR, Instytucja Zarządzająca będzie stosować się do zapisów „Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i
Wspólnej Polityki Rybackiej” – dokumentu akceptowanego przez Komitet Koordynacyjny
NSRO.
Ww. dokument szczegółowo określa kryteria rozgraniczające (demarkację), które opierają się głównie na: zasięgu terytorialnym działań, wartości projektów, rodzaju beneficjenta
itd. Dokument ten jest efektem uzgodnień wszystkich instytucji zaangażowanych w programowanie rozwoju na lata 2007-2013.
Mechanizm koordynacji opisuje rozdział 7.12.
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14. Załączniki
14.1. Tabela finansowa dla Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego w podziale na lata (w euro)

Rok

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Ogółem
178 428 736

205 394 311

-

1 332 573 532

-

1 332 573 532

2007

178 428 736

2008

182 606 983

2009

186 757 718

2010

184 321 409

2011

194 373 332

2012

200 691 043

2013
2007-2013

Fundusz Spójności
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182 606 983
186 757 718
184 321 409
194 373 332
200 691 043
205 394 311
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14.2.Tabela finansowa dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w podziale na priorytety oraz źródła finansowania (w euro)

Priorytety

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet II Infrastruktura
komunikacyjna
Priorytet III Środowisko
przyrodnicze
Priorytet IV Rewitalizacja
obszarów problemowych
Priorytet V Infrastruktura
dla kapitału ludzkiego
Priorytet VI Turystyka i
środowisko kulturowe
Priorytet VII Pomoc techniczna
Ogółem

Wkład Wspólnoty
(a)

Wkład krajowy
(b) = (c) + (d)

Indykatywny podział wkładu
krajowego
Krajowe
Krajowe środśrodki pryki publiczne
watne
(c)
(d)

Finansowanie
ogółem
(e) = (a) + (b)

Poziom współfinansowania
(f) = (a) / (e)

Dla celów informacyjnych
Wkład
EBI

341 437 181

161 218 251

61 084 158

100 134 093

502 655 432

67,93%

-

537 661 547

96 747 857

77 750 541

18 997 316

634 409 404

84,75%

-

173 512 812

30 924 098

23 828 775

7 095 323

204 436 910

84,87%

-

54 060 000

18 020 000

17 418 217

601 783

72 080 000

75,00%

-

123 811 467

29 074 052

24 813 672

4 260 380

152 885 519

80,98%

-

61 470 000

15 368 921

12 328 529

3 040 392

76 838 921

80,00%

-

40 620 525
1 332 573 532

0
351 353 179

0
217 223 892

0
134 129 287

40 620 525
1 683 926 711

100,00%
79,13%

-
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14.3.Indykatywny podział według kategorii zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (w
euro)
Tabela 1 Kody klasyfikacji wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych
Kod

2

3

5
7
8
9
10
13
15
16
18
23
25
29

Kod

Kategorie interwencji
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.)
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
przedsiębiorstw
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.)
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP
Społeczeństwo informacyjne
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja,
e-integracja itp.)
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie
Transport
Kolej
Tabor kolejowy
Drogi regionalne/lokalne
Transport miejski
Porty lotnicze

Kategorie interwencji
Energia

33
35
39
40
41
42
43

Energia elektryczna
Gaz ziemny
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
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Środki EFRR
(w euro)

Udział % w
WRPO

308 106 091

23,12%

13 591 140

1,02%

3 959 877

0,30%

102 165 345

7,67%

6 980 888

0,52%

176 679 145

13,26%

4 729 696

0,35%

139 081 040
118 720 654

10,44%
8,91%

7 237 906

0,54%

13 122 480

0,98%

408 921 722
39 118 227
40 471 677
260 979 076
59 832 289
8 520 453

30,69%
2,94%
3,04%
19,58%
4,49%
0,64%

Środki EFRR
(w euro)

Udział % w
WRPO

46 120 254
5 271 382
1 280 000
5 105 193
164 684
82 342
2 717 280

3,46%
0,40%
0,10%
0,38%
0,01%
0,01%
0,20%

31 499 373

2,36%

150 382 433

11,29%
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44
45
46
51
52
53
54
57
58
59
61
75
76
79
85
86

Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
Oczyszczanie ścieków
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA
2000)
Promowanie czystego transportu miejskiego
Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i
technologicznymi)
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Turystyka
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Kultura
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozwój infrastruktury kultury
Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Infrastruktura systemu oświaty
Infrastruktura ochrony zdrowia
Pozostała infrastruktura społeczna
Pomoc techniczna
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja

Ogółem EFRR

19 826 651
4 274 737
85 322 549

1,49%
0,32%
6,40%

685 660

0,05%

14 034 735

1,05%

20 474 442

1,54%

5 763 659
35 110 000
35 110 000
26 360 000
25 569 200
790 800
54 060 000

0,43%
2,63%
2,63%
1,98%
1,92%
0,06%
4,06%

54 060 000

4,06%

123 811 467
62 804 097
55 147 370
5 860 000
40 620 525
35 833 638
4 786 887

9,29%
4,71%
4,14%
0,44%
3,05%
2,69%
0,36%

1 332 573 532

253

100,00%
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Tabela 2 Kody klasyfikacji wg kryterium form finansowania

Kod

Środki EFRR (w euro)

Forma finansowania

01

Pomoc bezzwrotna

1 177 110 669

02

Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancje)

155 462 863

03

Kapitał podwyższonego ryzyka (nabycie udziałów, fundusze kapitału podwyższonego ryzyka)

0

04

Inne formy finansowania

0

Tabela 3 Kody klasyfikacji wg kryterium obszaru
Kod

Środki EFRR (w euro)

Typ obszaru

01

Obszar miejski

781 806 632

02

Obszar górski

0

03

Wyspy

0

04

Obszary o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia

0

05

Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

06

Dawne granice zewnętrzne UE (po 30.04.2004 r.)

0

07

Region peryferyjny

0

08

Obszar współpracy transgranicznej

0

09

Obszar współpracy transnarodowej

0

10

Obszary współpracy międzyregionalnej

0

00

Nie dotyczy

444 392 900

106 374 000
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14.4.Kontekstowe wskaźniki Programu
L.p.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
miary

Przekrój terytorialny (NTS)

Źródło/rok

Wartość
wskaźnika

Uwagi

SPOŁECZEŃSTWO
Wskaźnik zatrudnienia
Ogółem

%

46,80

mężczyźni

%

54,90

kobiety

%

1.

NTS 2

miasto

%

województwo

wieś

%

wielkopolskie

39,20
GUS
dane za 2004 r.

46,10
47,90

w wieku do 24 lat

%

28,50

w wieku 25-54 lat

%

69,80

w wieku 55-64 lat

%

13,02

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

Pracujący
ogółem
2.

liczba bezwzgl.

NTS 2

1 209 924
GUS

w tym rok poprzedni=100

%

102,07

województwo

w tym: w sektorze prywatnym

%

wielkopolskie

w tym: w MŚP

%

77,1

%

18,2

dane za 2004 r.
77,8

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

Stopa bezrobocia:
wg BAEL2) ogółem
w tym kobiety
3.

na wsi

%
%

rejestrowanego

%

odsetek kobiet wśród bezrobotnych zarejestrowanych

%

NTS 2
województwo
wielkopolskie

20,9
GUS
dane za 2004 r.

18,9
15,9
55,1

255

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013

L.p
.

4.

Zmienna/Wskaźnik

Gospodarstwa domowe
wyposażone w komputer
osobisty z dostępem do
Internetu w % ogółu gospodarstw domowych

Jednostka
miary

%

Przekrój terytorialny (NTS)

NTS 0
Polska

Źródło/rok

Badanie GUS
2005 r.

Wartość
wskaźnika

Uwagi

30

Kontekst dla
wskaźnika (nr
12) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu II
WRPO

Szkoły wyposażone w
komputery

5.

Szkoły podstawowe

%

89,4

Gimnazja

%

80,5

Szkoły ponadpodstawowe
i ponadgimnazjalne

%

Zasadnicze szkoły zawodowe

%

Licea ogólnokształcące

%

100,0

Szkoły średnie zawodowe

%

25,0

Szkoły policealne i pomaturalne

%

35,0

NTS 2
województwo
wielkopolskie

GUS
dane za 2005 r.

40,8
21,9

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu V
WRPO

Wykształcenie ludności
w wieku 13 lat i więcej

6.

średnie (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym)

%

w tym na wsi

%

wyższe
w tym na wsi

7.

NTS 2

GUSNarodowy Spis
województwo
Powszechny
2002 r.
wielkopolskie

57,6
21,7

%

9,3

%

1,7

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania

NTS 2
województwo

na 1 tys. mieszkańców

w tys.

w tym turystom zagranicznym

w tys.

wielkopolskie

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

0,740
0,141

256

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu V
WRPO

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu IV
WRPO
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L.p
.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
miary

Przekrój terytorialny (NTS)

Źródło/rok

NTS 2

GUS-BDR3)

województwo

dane za 2005 r.

Wartość
wskaźnika

Uwagi

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych

8.

na 10 tys. zarejestrowa- liczba bezwzgl.
nych pojazdów
rok poprzedni=100
na 10 tys. ludności
rok poprzedni=100

%

2,90
96,7

wielkopolskie

liczba bezwzgl.

1,49

%

93,1

liczba bezwzgl.

- 3494

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu II
WRPO

Saldo migracji:
w miastach

na 10 tys. ludn.
9.

na wsi

zagranicznych

10.

Ludność w miastach obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej

NTS 2

liczba bezwzgl.

województwo

na 10 tys. ludn.

wielkopolskie

- 1,82
GUS
dane za 2004 r.

5947
4,13

liczba bezwzgl.

0

na 10 tys. ludn.

0,0

NTS 2
liczba bezwzgl.

województwo
wielkopolskie

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

1 351 000

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

Kontekst dla
wskaźnika (nr
22) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu II
WRPO

Długość dróg
ogółem
w tym o nawierzchni
twardej
wojewódzkich
11.

w tym o nawierzchni
twardej
powiatowych
w tym o nawierzchni
twardej
gminnych
w tym o nawierzchni
twardej

km

38025,8

km

23466,2

km

2705,2
NTS 2

km

województwo

km

wielkopolskie

GUS-BDR3)

2705,2

dane za 2005 r.
12531,6

km

11338,3

km

22789,0

km

9422,7

257

Kontekst dla
wskaźników
(nr 14 i 16)
z listy KE1) /
kontekst dla
wskaźników
Priorytetu II
WRPO
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L.p
.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
miary

Przekrój terytorialny (NTS)

NTS 2
12. Długość linii kolejowych

km

województwo
wielkopolskie

Źródło/rok

GUS-BDR
dane za 2005 r.

Wartość
wskaźnika

Uwagi

2066

Kontekst dla
wskaźnika (nr
19)
z listy KE1) /
kontekst dla
wskaźników
Priorytetu II
WRPO

GOSPODARKA

13.

Produkt krajowy brutto
(w PPS5))
na 1 mieszkańca (w tys.
€)

Produkt krajowy brutto
na 1 mieszkańca (w
14. PPS5),)

NTS 2
PPS5)

województwo
wielkopolskie
NTS 2

%

województwo

w % średniej dla EU-27

wielkopolskie

Wartość dodana brutto
wg sektorów ekonomicznych na 1 pracującego

NTS 2

Rolnictwo
15. Przemysł

zł

województwo

zł

wielkopolskie

1PPS=1E=4 zł
GUS
Rachunki Regionalne 2004

9,5275

GUS
Rachunki Regionalne 2004

52,41

EUROSTAT

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO
Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

GUS
Rachunki Regionalne 2004

32 356
61 644

Budownictwo

zł

67 264

Usługi rynkowe

zł

81 395

Usługi nierynkowe

zł

54 546

%

17,36

%

100,18

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO

Struktura pracujących
wg sektorów ekonomicznych:
Rolnictwo:
województwo=100
rok poprzedni=100

16.

Przemysł:
województwo=100
rok poprzedni=100
Budownictwo:
województwo=100
rok poprzedni=100
Usługi:
województwo=100
rok poprzedni=100

%

NTS 2
województwo

%

wielkopolskie

GUS

27,99

dane za 2004 r.

105,80

%

4,95

%

94,62

%

49,70

%

101,54

258

Kontekst dla
wskaźników
na poziomie
WRPO
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L.p
.

17.

18.

19.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
miary

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane
w rejestrze REGON

NTS 2
województwo

na 10 tys. ludności

liczba bezwzgl.

MSP

liczba bezwzgl.

Nakłady inwestycyjne na
środki trwałe na 1
mieszkańca
zł

w sektorze prywatnym

zł

Nakłady na działalność
badawczo-rozwojową
(ceny bieżące)

%

Udział produkcji wyrobów nowych i zmoderni21.
zowanych w produkcji
sprzedanej w przemyśle

Źródło/rok

województwo
wielkopolskie

GUS
dane za 2004 r.

GUS-BDR3)
dane za 2004 r.

NTS 2

GUS

3800,0

0,43

dane za 2004 r.

%

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu I
WRPO

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu I
WRPO

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu I
WRPO

0,10
NTS 2
województwo
wielkopolskie
NTS 2

%

994

Uwagi

2798,0

wielkopolskie

%

Wartość
wskaźnika

993

województwo

w relacji do PKB

Udział przedsiębiorstw,
które prowadziły dzia20.
łalność innowacyjną w
przemyśle

wielkopolskie

NTS 2

ogółem

w tym finansowane przez
przedsiębiorstwa

Przekrój terytorialny (NTS)

województwo
wielkopolskie

GUS
dane za 2004 r.

GUS
dane za 2004 r.

21,1

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu I
WRPO

18,7

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu I
WRPO

ŚRODOWISKO
22.

Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza:
pyłowych
rok poprzedni=100
dwutlenku siarki
rok poprzedni=100
tlenków azotu
rok poprzedni=100

t/ km2
%
t/ km2
%

0,30
NTS 2
województwo
wielkopolskie

GUS-BDR3)

88,2

dane za 2005 r.

4,60
98,7

t/ km

0,90

%

94,7

259

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO
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L.p
.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
miary

Przekrój terytorialny (NTS)

Źródło/rok

Wartość
wskaźnika

Ludność korzystająca z
kanalizacji
ogółem
23.

NTS 2

tys.
tys.

województwo

w % ludności ogółem

%

wielkopolskie

w tym na wsi

%

w tym na wsi

GUS-BDR3)

1955,5

dane za 2005 r.

327,0
58,1
22,5

Ludność korzystająca z
wodociągów
ogółem
24.

NTS 2

tys.
tys.

województwo

w % ludności ogółem

%

wielkopolskie

w tym na wsi

%

w tym na wsi

w tym na wsi

NTS 2
województwo
%

wielkopolskie

26. na km powierzchni
w % ścieków wymagających oczyszczania
Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogól27. nej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych)
wytworzonych
Odpady komunalne wy28. tworzone na 1 mieszkańca

Energia elektryczna pochodząca z odnawialnych
29.
źródeł (Moc zainstalowana)

Udział produkcji energii
30. z OZE w produkcji ogółem

dane za 2005 r.

1241,4
91,8

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

%
NTS 2

GUS

hm /km

województwo

dane za 2004 r.

%

wielkopolskie

3

2

NTS 2
%

województwo
wielkopolskie
NTS 2

kg

województwo
wielkopolskie

NTS 2
MW

województwo
wielkopolskie

NTS 2
%

59,75

Kontekst dla
wskaźnika (nr
26) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO
Kontekst dla
wskaźnika (nr
25) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

23,24

Ścieki przemysłowe i
komunalne oczyszczane:
2

3092,2

85,3

Ludność obsługiwana
przez oczyszczalnie ścieków
25. w % ogólnej liczby ludności

GUS-BDR3)

Uwagi

województwo
wielkopolskie

260

0,006
98,5

WIOŚ4)
dane za 2005 r.

GUS-BDR3)
dane za 2004 r.

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

75,2

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

297

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

12 700

Kontekst dla
wskaźnika (nr
24) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

0,094

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO
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L.p
.

Zmienna/Wskaźnik

Jednostka
Miary

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrod31. niczych prawnie chroniona w % powierzchni
ogólnej

Przekrój terytorialny (NTS)

Źródło/rok

NTS 2
%

województwo
wielkopolskie

Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów po32. przemysłowych i innych
zdegradowanych do ogółem

NTS 2
%

województwo
wielkopolskie

GUS
dane za 2005 r.

GUS-BDR3)
dane za 2005 r.

NTS 2
33. Emisja CO2

tys. Mg/rok

województwo
wielkopolskie

GUS
dane za 2005 r.

Wartość
wskaźnika

Uwagi

31

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

0,047

Kontekst dla
wskaźników
Priorytetu IV
WRPO

16 795,647

Kontekst dla
wskaźnika (nr
30) z listy
KE1) / kontekst dla
wskaźników
Priorytetu III
WRPO

1)

Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej, na podstawie: „Wskaźniki monitoringu i oceny: Praktyczny przewodnik.
Nowy okres programowania 2007-2013: Nota metodologiczna. Dokument roboczy”. Komisja Europejska, Dyrekcja
Generalna: Polityka Regionalna. 23 stycznia 2006 r.
W tabeli wykorzystano następujące wskaźniki z ww. listy:
12 - liczba mieszkańców objętych dodatkowo szerokopasmowym łączem,
14 - km nowych dróg,
16 - km przebudowanych dróg,
19 - km przebudowanych tras kolejowych,
22 - dodatkowa liczba mieszkańców objętych ulepszonym systemem komunikacji miejskiej,
24 - dodatkowa moc produkcji energii odnawialnej,
25 - dodatkowa liczba mieszkańców objętych projektami wodnymi,
26 - dodatkowa liczba mieszkańców objętych projektami ściekowymi,
30 - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2 i ekwiwalenty).
2)

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

3)

GUS-BDR – Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Regionalnych

4)

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

5)

PPS - realna siła nabywcza 1 jednostki waluty umownej (średnia dla 25 krajów UE). 1 PPS = 1 euro
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14.5.Duże projekty

L.p.

Priorytet
WRPO

Nazwa projektu

Szacunkowy
koszt
całkowity
(mln euro)

Szacunkowa
kwota dofi- Instytucja odpowiedzialna
nansowania
za realizację
(mln euro)

1

II. Infrastruktu- Zakup taboru kolejowego dla regiora komunikanalnych pasażerskich przewozów
cyjna
kolejowych

143,088

49,844

2

II. Infrastruktu- Budowa trasy tramwajowej Os. Lera komunikacha – Franowo w Poznaniu
cyjna

72,83

25,46

3

II. Infrastruktu- Budowa Wielkopolskiej Sieci Szera komunikarokopasmowej
cyjna

112,08

78,09

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Transportu
Urząd Miasta Poznania

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

