Propozycje przedsięwzięć priorytetowych na potrzeby prac nad
Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej
A. Wprowadzenie
Elementem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej będzie zestawienie przedsięwzięć
priorytetowych dla subregionu w perspektywie do 2030 roku. Zakres przedsięwzięć powinien zostać
wypracowany i zaproponowany w odpowiedzi na listę Planowanych działań (stanowiąc ich
konkretyzację), wyznaczonych w toku prac Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, uwzględniając
specyfikę rozwojową poszczególnych obszarów Wielkopolski Wschodniej.
Mimo, że Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej dotyczy perspektywy do 2040 roku, wobec
intensywnie zmieniających się uwarunkowaniach na świecie, należy skupić się w pierwszej kolejności
na krótszym okresie i zastosowaniu w planowaniu bardziej operacyjnego podejścia. Stąd też z jednej
strony przedstawione w Strategii Planowane działania, a w szczególności sposób ich realizacji, dotyczyć
będzie głównie najbliższej dekady (ich aktualność zostanie zweryfikowana w trakcie przeglądu Strategii
około 2030 r.), a z drugiej w samym dokumencie znajdą się informacje o przedsięwzięciach
priorytetowych czy pakietach przedsięwzięć wokół których do 2030 roku powinna następować
koncentracja aktywności różnych interesariuszy, dążąc tym samym do osiągnięcia celów
zaprojektowanych w Strategii. W związku z powyższym inicjatywy zaproponowane w ramach
niniejszego Formularza do Strategii powinny zostać zrealizowane w przeciągu najbliższych 8 lat.
Przedsięwzięcia priorytetowe to takie, które mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego
rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Ponadto zgodnie z przyjętymi założeniami każde przedsięwzięcie
zaproponowane do realizacji w ramach Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej powinno być
przedsięwzięciem zintegrowanym, tj. powinno w kompleksowy sposób rozwiązywać szerszy zakres
problemów związanych z wymiarem społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym,
odpowiadać na szerszy zakres potrzeb różnych grup społecznych, oddziaływać na więcej niż 1 gminę
oraz stanowić istotną odpowiedź na zdiagnozowane kluczowe wyzwania subregionu wypracowane
w ramach prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej.
Przyjmuje się, że przedsięwzięcia priorytetowe Strategii stanowić będą inicjatywy najważniejsze dla
subregionu zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i oczekiwań społeczności lokalnych.
Zgłoszenie przedsięwzięcia priorytetowego przez Interesariuszy i ewentualne jego ujęcie w Strategii
nie będzie jednak oznaczać zapewnienia jakiegokolwiek finansowania na jego realizację, a jedynie
wskazanie kluczowych potrzeb i ewentualnych zamierzeń w zakresie inicjatyw zintegrowanych
na obszarze subregionu, które mogłyby być przedmiotem wsparcia m.in. w ramach dostępnych
w nowej perspektywie 2021-2027 możliwości finansowania, zarówno z poziomu regionalnego,
krajowego, jak i unijnego.
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B. Zasady dotyczące zgłaszanych przedsięwzięć priorytetowych
1. Wybrane przedsięwzięcia priorytetowe ujęte zostaną bezpośrednio lub jako pakiety w Strategii
rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r. Ponadto zgłoszone propozycje przedsięwzięć
pozwolą na identyfikację oczekiwań i potrzeb występujących na obszarze subregionu czy
pozwolą na doprecyzowanie odpowiednich Kierunków interwencji.
2. Termin naboru: 15 kwietnia 2022 r. – 5 maja 2022 r.
3. Określa się limit przedsięwzięć priorytetowych możliwych do zgłoszenia przez jeden podmiot
na poziomie: 5.
4. Konieczne jest zgłaszanie przedsięwzięć własnych poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik do niniejszego materiału, przesłany elektronicznie w formie edytowalnej (plik Word)
na adres: transformacja@arrkonin.org.pl
5. Zespół oceniający propozycje zgłoszonych przedsięwzięć priorytetowych, w oparciu o poniżej
zaproponowane kryteria wyboru, składać się będzie z pracowników Wielkopolskiego Biura
Planowania Przestrzennego w Poznaniu, ARR Transformacja Sp. z o.o. oraz ewentualnie
ekspertów zewnętrznych. Dopuszcza się możliwość konsultacji przedsięwzięć priorytetowych
z odpowiednimi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
6. Ocena zgłoszonych przedsięwzięć priorytetowych odbywać się będzie na podstawie
następujących kryteriów:
a. Poprawność liczby zgłoszonych przedsięwzięć priorytetowych przez jeden podmiot.
b. Poprawność zgłoszenia propozycji przedsięwzięcia priorytetowego, tj. czy formularz
zgłoszeniowy propozycji przedsięwzięcia priorytetowego:
− został złożony na właściwe adresy e-mail,
− został złożony na właściwym wzorze formularza,
− został złożony we właściwej formie (elektronicznej).
c. Zakres terytorialny przedsięwzięcia priorytetowego, tj. czy przedsięwzięcie dotyczy
obszaru Wielkopolski Wschodniej. W przypadku niektórych przedsięwzięć, np.
w transport publiczny, dopuszcza się inwestycje wykraczające poza terytorium
subregionu, przy zapewnieniu oddziaływania na to terytorium.
d. Zgodność przedsięwzięcia priorytetowego z celami Strategii, tj. czy przedsięwzięcie
kwalifikuje się do danego Celu strategicznego, Zintegrowanego celu operacyjnego,
Kierunku interwencji i Planowanego działania Strategii.
e. Strategiczny charakter przedsięwzięcia priorytetowego dla społeczno-gospodarczego
rozwoju subregionu, tj. czy przedsięwzięcie realizować będzie w istotny sposób cele
Strategii oraz czy w istotny sposób wpłynie na rozwój subregionu lub jego części.
f.

Zasadność realizacji przedsięwzięcia, tj. czy przedsięwzięcie odpowiada
na zidentyfikowane potrzeby i czy daje gwarancje trwałości/rentowności
po zrealizowaniu inwestycji.

g. Zintegrowany charakter przedsięwzięcia priorytetowego, tj. weryfikacja czy
przedsięwzięcie kompleksowo rozwiązuje szerszy zakres problemów związanych
z wymiarem społecznym, gospodarczym i środowisko-przestrzennym, odpowiada
na szerszy zakres potrzeb różnych grup społecznych, ma wpływ na więcej niż 1 gminę
oraz stanowi istotną odpowiedź na zdiagnozowane kluczowe wyzwania subregionu
wypracowane w ramach prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej
(ponadto w ujęciu formalnym przedsięwzięcie powinno wpisywać się w jedno
podstawowe planowane działanie Strategii i co najmniej w jedno dodatkowe).
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h. Oddziaływanie terytorialne przedsięwzięcia priorytetowego, tj. czy przedsięwzięcie
będzie charakteryzować się oddziaływaniem ponadlokalnym, subregionalnym lub
szerszym.
i.

Wykonalność przedsięwzięcia priorytetowego, tj. czy przedsięwzięcie zostało
zgłoszone przez potencjalnego realizatora (czy jest przedsięwzięciem własnym) i czy
jest wykonalne (możliwość zrealizowania przedsięwzięcia i osiągnięcia jego celów
m.in. w świetle stopnia przygotowania przedsięwzięcia, zaproponowanych ram
czasowych, tj. realizacji do 2030 r. lub przedstawionego zakresu przedsięwzięcia).

j.

Zgodność przedsięwzięcia priorytetowego z dokumentami planistycznymi właściwymi
dla danego obszaru wsparcia, np. Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski
2030, Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego, programami
ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Programem ochrony środowiska
województwa wielkopolskiego do roku 2030, itp.
W przypadku gdy dla danego obszaru opracowywany jest obecnie dokument
planistyczny, np. Regionalny Plan Transportowy Województwa Wielkopolskiego,
do czasu uchwalenia tego dokumentu identyfikacja będzie miała charakter
warunkowy. Po uchwaleniu tego dokumentu zostanie przeprowadzona ponowna
analiza zgodności danego przedsięwzięcia pod kątem zapisów danego dokumentu.

k. Zgodność przedsięwzięcia z zasadą „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17
rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii)
[ang. „Do No Significant Harm” – DNSH].
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C. Wzór Formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
Propozycja przedsięwzięcia priorytetowego na potrzeby prac nad
Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej
Proszę wypełnić formularz zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej tabeli
Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego
Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie
(wnioskodawca)
Typ wnioskodawcy

Wybierz element.
Zgodność ze Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Cel strategiczny Strategii

Wybierz element.

Zintegrowany cel operacyjny Strategii

Wybierz element.

Kierunek interwencji

Wybierz element.

Planowane działanie (kluczowe)
Planowane działania uzupełniające – w
celu potwierdzenia zintegrowanego
charakteru przedsięwzięcia
Wykazanie zgodności z celami/kierunkami
interwencji Strategii oraz zintegrowanego
charakteru projektu
Informacje o przedsięwzięciu
Cel przedsięwzięcia i uzasadnienie
potrzeby jego realizacji
Uzasadnienie strategicznego znaczenia
przedsięwzięcia
Krótki opis przedsięwzięcia
Przewidywani partnerzy w ramach
przedsięwzięcia (oraz sposób ich
zaangażowania)
Miejsce/obszar realizacji przedsięwzięcia
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Zasięg oddziaływania terytorialnego
przedsięwzięcia

Wybierz element.

Poziom przygotowania przedsięwzięcia

Wybierz element.

Planowane rezultaty przedsięwzięcia
Zgodność z dokumentami właściwymi dla
danego obszaru
wsparcia (jeśli dotyczy)
Okres realizacji przedsięwzięcia

Planowany termin rozpoczęcia: mm-rok
Planowany termin zakończenia: mm-rok

Szacowana wartość całkowita
przedsięwzięcia [PLN]
Zgodności przedsięwzięcia z zasadą „nie czyń poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia
(UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)]

Czy realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzić do znaczących emisji gazów
cieplarnianych emisji gazów cieplarnianych

TAK/NIE

Czy realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzić do nasilenia niekorzystnych
skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych,
wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa

TAK/NIE

Czy realizacja przedsięwzięcia będzie szkodzić dobremu stanowi lub, dobremu TAK/NIE
potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód
powierzchniowych i wód podziemnych
Czy realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzić do:
•

znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w
bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych,
takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co
najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem
trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia,
ponownego użycia lub recyklingu

•

znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania
odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadających
się do recyklingu

•

długotrwałego składowania odpadów mogących wyrządzać poważne i
długoterminowe szkody dla środowiska

Czy realizacja przedsięwzięcia będzie prowadzić do znaczącego wzrostu emisji
zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed
rozpoczęcia projektu
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TAK/NIE

TAK/NIE

Czy realizacja przedsięwzięcia będzie:

TAK/NIE

•

szkodzić (w znacznym stopniu) dobremu stanowi i odporności
ekosystemów;

•

szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i
gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii Europejskiej.

Osoba do kontaktu

Przesłanie formularza jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu niezbędnym do przygotowania i realizacji Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej, zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 119 z późn. zm.) oraz oświadczeniem osoby przesyłającej, że jest w posiadaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych w przedmiotowym Formularzu, w tym osób
do kontaktu (jeśli dotyczy).
Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARR Transformacja Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin, tel. +48 632453095 w. 33, e-mail: transformacja@arrkonin.org.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się
z inspektorem ochrony danych, tj. Panem Tomaszem Nowińskim pod adresem iod@comp-net.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji przedsięwzięć priorytetowych na potrzeby
Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów
uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu
lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a
także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
lub przenoszenia tych danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie
Administratora wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
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D. Instrukcja wypełniania Formularza
Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego
Należy podać nazwę przedsięwzięcia sformułowaną w jasny i czytelny sposób, który umożliwi
wywnioskować, co jest jego przedmiotem.
Podmiot zgłaszający przedsięwzięcie
Należy wskazać podmiot (nazwa i adres), który odpowiadać będzie za przygotowanie przedsięwzięcia
oraz jego realizację.
Typ Wnioskodawcy
Należy wybrać typ beneficjenta z listy rozwijanej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JST, ich związki i stowarzyszenia,
Spółka komunalna,
MŚP,
Duże przedsiębiorstwo,
IOB,
Jednostka naukowa / uczelnia wyższa,
Jednostka badawczo-rozwojowe,
NGO,
Inne.

Cel strategiczny Strategii
Należy wybrać z listy rozwijanej Cel strategiczny projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej
do 2040 roku, którego dotyczy proponowane przedsięwzięcie priorytetowe, tj.:
−
−
−

Aktywne, świadome i włączające społeczeństwo tworzące wspólnotę wartości;
Zdywersyfikowana, innowacyjna gospodarka neutralna dla klimatu;
Spójna i atrakcyjna przestrzeń do zamieszkania i wypoczynku, odporna na zmiany klimatu.

Zintegrowany cel operacyjny Strategii
Należy wybrać z listy rozwijanej Zintegrowany cel operacyjny Strategii, którego dotyczy proponowane
przedsięwzięcie priorytetowe. Lista Zintegrowanych celów ujęta została w Załączniku 1: ZESTAWIENIE
CELÓW STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ DO 2040 ROKU.
Kierunek interwencji
Należy wybrać z listy rozwijanej Kierunek interwencji, dotyczący wcześniej wybranego Zintegrowanego
celu operacyjnego, którego dotyczy proponowane przedsięwzięcie priorytetowe. Lista Kierunków
interwencji ujęta została w Załączniku 1: ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKI
WSCHODNIEJ DO 2040 ROKU.
Planowane działanie (kluczowe)
Należy wpisać Planowane działanie, dotyczące wcześniej wybranego Kierunku interwencji, którego
dotyczy proponowane przedsięwzięcie priorytetowe. Lista Planowanych działań ujęta została
w Załączniku 1: ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ DO 2040
ROKU.
Planowane działania uzupełniające – w celu potwierdzenia zintegrowanego charakteru
przedsięwzięcia
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Należy dopisać inne Planowane działania realizowane przez przedsięwzięcie priorytetowe
potwierdzające zintegrowany charakter przedsięwzięcia. Lista Planowanych działań ujęta została
w Załączniku 1: ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ DO 2040
ROKU.
Wykazanie zgodności z celami/kierunkami interwencji Strategii oraz zintegrowanego charakteru
projektu
Należy opisać w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w cele i kierunki interwencji Strategii, a także
przedstawić w jaki sposób przedsięwzięcie kompleksowo rozwiązuje szerszy zakres problemów
związanych z wymiarem społecznym, gospodarczym i środowisko-przestrzennym, odpowiada
na szerszy zakres potrzeb różnych grup społecznych, ma wpływ na więcej niż 1 gminę oraz stanowi
istotną odpowiedź na zdiagnozowane kluczowe wyzwania subregionu wypracowane
w ramach prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej.
Cel przedsięwzięcia i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Należy opisać cel/cele przedsięwzięcia i uzasadnienie potrzeby jego realizacji w odpowiedzi
na zidentyfikowane problemy/potrzeby. Konieczność potwierdzenia zasadności realizacji
przedsięwzięcia, w tym wskazania gwarancji trwałości/rentowności po zrealizowaniu inwestycji.
Uzasadnienie strategicznego znaczenia przedsięwzięcia.
Należy przedstawić uzasadnienie strategicznego znaczenia przedsięwzięcia, tj. czy i w jaki sposób
przedsięwzięcie wniesie znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii, a także czy w istotny sposób
wpłynie na rozwój subregionu lub jego części.
Krótki opis przedsięwzięcia
Należy przedstawić krótki opis przedsięwzięcia, w tym m.in. ogólne jego założenia, zakres działań,
wykonalność przedsięwzięcia.
Przewidywani partnerzy w ramach przedsięwzięcia
Należy wskazać partnerów, w przypadku gdy przedsięwzięcie realizowane będzie z partnerami oraz
sposób ich zaangażowania.
Miejsce/obszar realizacji przedsięwzięcia
Należy wprowadzić miejsce/obszar realizacji przedsięwzięcia wpisując konkretną jego lokalizację, bądź
jedną lub więcej gmin (w zależności od specyfiki przedsięwzięcia) z terenu Wielkopolski Wschodniej (tj.
z powiatów: kolskiego, konińskiego słupeckiego, tureckiego lub wpisać M. Konin – jeśli przedsięwzięcie
ma być realizowane na obszarze tego miasta). W przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane będzie
na obszarze wszystkich gmin z danego powiatu, można odwołać się do danego powiatu.
Dopuszcza się inwestycje wykraczające poza terytorium Wielkopolski Wschodniej, np. w przypadku
inwestycji w zrównoważony transport publiczny, przy zapewnieniu oddziaływania przedsięwzięcia
na terytorium subregionu.
Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
Należy wybrać z listy rozwijanej obszar na jaki oddziaływać będzie przedsięwzięcie, tj.
•
•
•
•

lokalny;
ponadlokalny;
subregionalny;
szerszy niż subregionalny.

Poziom przygotowania przedsięwzięcia
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Należy wybrać z listy rozwijanej stan przygotowania przedsięwzięcia:
•
•
•

•

•
•

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji budowlanych;
Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji budowlanych ale jeszcze ich nie uzyskał i nie
posiada żadnej dokumentacji związanej z planowaną inwestycją;
Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada podstawowe dokumenty
niezbędne do realizacji inwestycji tj. prawo do władania nieruchomością, podpisaną umowę
na prace projektowe;
Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada pełną dokumentację
formalno-prawną i projektową, która została złożona do odpowiednich instytucji celem
wydania decyzji;
Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji budowlanych i posiada wszystkie ostateczne
decyzje budowlane dla całego zakresu inwestycji;
Przedsięwzięcie znajduje się w trakcie realizacji.

Planowane rezultaty przedsięwzięcia
Należy przedstawić krótki opis efektów przedsięwzięcia, w tym w jaki sposób będzie przyczyniać się do
realizacji wspólnej wizji dla Wielkopolski Wschodniej, tj.:
WIELKOPOLSKA WSCHODNIA W 2040 ROKU TO
ZINTEGROWANA DOLINA ENERGII MIESZKAŃCÓW, GOSPODARKI I PRZESTRZENI
SILNA SAMORZĄDOWO,PARTNERSKA I WŁĄCZAJĄCA:
•
•
•

zamieszkana przez świadomych, proaktywnych i przedsiębiorczych obywateli tworzących
wspólnotę wartości i otwartych na nowe idee z poszanowaniem tradycji europejskich,
będąca krajowym liderem zielonego wzrostu, zapewniająca mieszkańcom dobrą jakość życia i
możliwości rozwoju,
perspektywiczna, neutralna dla klimatu, stanowiąca atrakcyjne i przyjazne miejsce życia, pracy
i inwestycji w czystym środowisku, zachęcająca do wiązania z nią swojej przyszłości.

Zgodność z dokumentami właściwymi dla danego obszaru wsparcia (jeśli dotyczy)
Należy opisać zgodność przedsięwzięcia z dokumentami właściwymi dla danego obszaru wsparcia, np.
Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski 2030, Planem gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego, programami ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, Program ochrony
środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030, itd.
W przypadku gdy dla danego obszaru opracowywany jest obecnie dokument planistyczny, np.
Regionalny Plan Transportowy Województwa Wielkopolskiego, do czasu uchwalenia tego dokumentu
identyfikacja będzie miała charakter warunkowy. Po uchwaleniu tego dokumentu zostanie
przeprowadzona ponowna analiza zgodności danego przedsięwzięcia pod kątem zapisów danego
dokumentu
Okres realizacji przedsięwzięcia
Należy wskazać okres realizacji przedsięwzięcia.
Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia [PLN]
Należy wskazać szacowaną całkowitą wartość przedsięwzięcia w PLN, a także – jeśli to możliwe, główne
kategorie wydatków/zadania do sfinansowania.
Zgodność przedsięwzięcia z zasadą „nie czyń poważnych szkód” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia
(UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w sprawie taksonomii) [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)]
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Należy potwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, tj. że
przedsięwzięcie nie będzie wyrządzać poważnej szkody.
Rozporządzenie nr 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
w art. 17 odnosi się do zasady „nie czyń poważnej szkody” wskazując kryteria, kiedy daną działalność
gospodarczą (czyli projekt/przedsięwzięcie) uznaje się za wyrządzającą poważne szkody:
• w obszarze łagodzenia zmian klimatu, jeżeli działalność ta prowadzi do znaczących emisji gazów
cieplarnianych;
• w obszarze adaptacji do zmian klimatu, jeżeli działalność ta prowadzi do nasilenia niekorzystnych
skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę
działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa;
• w obszarze zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich, jeżeli
działalność ta szkodzi:
o dobremu stanowi lub, dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód,
w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub
o dobremu stanowi środowiska wód morskich;
• w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów
i recyklingu, jeżeli:
o działalność ta prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów
lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak
nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów
cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich
naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu;
o działalność ta prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub
unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych
nienadających się do recyklingu; lub
o długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne i długoterminowe szkody
dla środowiska;
• w obszarze zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli, jeżeli działalność ta prowadzi
do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z
sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności;
• w obszarze ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów, jeżeli działalność ta:
o w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub
o jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków
objętych zakresem zainteresowania Unii.
Przy ocenie należy uwzględnić zarówno skutki środowiskowe samej działalności, jak również wpływ,
jaki na środowisko mają produkty dostarczane i usługi świadczone w ramach tej działalności przez cały
cykl ich życia, szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych
produktów i usług.
Osoba do kontaktu
Należy podać dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, adres mailowy oraz telefon.
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Załącznik 1
ZESTAWIENIE CELÓW STRATEGII ROZWOJU WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ DO 2040 ROKU
CEL STRATEGICZNY

ZINTEGROWANE CELE
OPERACYJNE

KIERUNKI INTERWENCJI

PLANOWANE DZIAŁANIA
1.1. Rozwój subregionu przyjaznego młodym i odpowiadającego
na ich potrzeby

1.

Zwiększenie aktywności
mieszkańców i współpracy
wzmacniającej więzi społeczne

1.2. Zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej osób
starszych oraz z ograniczoną sprawnością
1.3. Budowa lokalnych partnerstw
1.4. Kształtowanie i wspieranie postaw obywatelskich
i społecznych oraz budowa zaufania społecznego
2.1. Kształtowanie postaw proobywatelskich
i prośrodowiskowych

AKTYWNE, ŚWIADOME
I WŁĄCZAJĄCE
SPOŁECZEŃSTWO
TWORZĄCE WSPÓLNOTĘ
WARTOŚCI

2.

Wzmacnianie tożsamości
lokalnej i subregionalnej

SILNY
KAPITAŁ SPOŁECZNY

2.2. Poprawa dostępności mieszkańców do potencjału
kulturowego i kreatywnego dla rozwoju edukacji
2.3. Ograniczanie deficytów kapitału społecznego na obszarach
marginalizowanych
2.4. Budowanie nowego wizerunku obszaru Wielkopolski
Wschodniej i tworzenie więzi mieszkańców z subregionem
3.1. Rozwój powszechnie dostępnych usług społecznych
realizowanych w środowisku lokalnym

3.

Wyrównanie szans
wykluczonych i zagrożonych
grup społecznych

3.2. Poprawa jakości i dostępności do dostosowanej do potrzeb
mieszkańców infrastruktury społecznej
3.3. Wspomaganie włączenia społecznego osób i ich rodzin
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3.4. Stworzenie migrantom warunków w zakresie integracji
i wejścia na rynek pracy

4.

Wspieranie rozwoju
i kompetencji podmiotów
społecznych
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4.1. Rozwój ekosystemu wsparcia społecznego

4.2. Rozwój i promocja sektora organizacji pozarządowych

Załącznik 1
1.1. Rozwój doradztwa zawodowego i poradnictwa edukacyjnego
1.2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego

1.

Poprawa jakości kształcenia i
jego dostosowanie do potrzeb
rynku pracy

1.3. Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych
1.4. Podnoszenie jakości środowiska edukacyjnego
1.5. Rozwój szkolnictwa wyższego
1.6. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego adekwatnego
do potrzeb rynku pracy

NOWOCZESNY I WŁĄCZAJĄCY
RYNEK PRACY

2.1. Aktywizacja osób młodych
2.2. Wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych

2.

Aktywizacja zawodowa
mieszkańców

2.3. Aktywizacja zawodowa i integracja grup defaworyzowanych
na rynku pracy, w tym osób bezrobotnych i osób
poszukujących pracy
2.4. Wsparcie osób negatywnie dotkniętych transformacją
energetyczną
2.5. Zwiększenie mobilności zasobów pracy
2.6. Wzmacnianie potencjału instytucji rynku pracy
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Załącznik 1

CEL STRATEGICZNY

ZINTEGROWANE CELE
OPERACYJNE

KIERUNKI INTERWENCJI

PLANOWANE DZIAŁANIA
1.1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej na wszystkich
etapach edukacji

1.

Zwiększenie poziomu
przedsiębiorczości
mieszkańców

1.2. Wsparcie dla osób / przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą
1.3. Wsparcie rozwoju firm rodzinnych
1.4. Wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów
biznesowych
2.1. Wsparcie przedsiębiorstw wprowadzających nowe produkty
/ usługi w oparciu o innowacje produktowe, technologiczne i
organizacyjne

ZDYWERSYFIKOWANA
I INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NEUTRALNA DLA KLIMATU

PROINNOWACYJNI
PRZEDSIĘBIORCY

2.

Wzrost innowacyjności
i konkurencyjności sektora MŚP

2.2. Wsparcie wdrażanie rozwiązań TIK / Przemysłu 4.0 i 5.0 w
przedsiębiorstwach
2.3. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach
2.4. Wspieranie kreowania nowych miejsc pracy
3.1. Rozwój infrastruktury wsparcia biznesu

3.

Zapewnienie warunków
do rozwoju innowacyjnych
przedsiębiorstw

3.2. Tworzenie oraz rozwój istniejących przestrzeni do rozwoju
gospodarczego, w tym rozbudowa infrastruktury na
terenach przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej
3.3. Wsparcie w zakresie pozyskiwania inwestorów i tworzenia
zewnętrznych relacji biznesowych
3.4. Budowa sieci współpracy w ramach subregionu
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Załącznik 1
1.1. Podnoszenie aktywności innowacyjnej w subregionie

1.

Rozwój innowacyjnej
gospodarki w oparciu o
inteligentne specjalizacje

1.2. Rozwój i wdrażanie technologii zeroemisyjnych
i zasobooszczędnych
1.3. Włączanie Wielkopolski Wschodniej w międzynarodowe
łańcuchy wartości
1.4. Wsparcie rozwoju kadr dla gospodarki opartej na wiedzy
i na nowoczesnych technologiach

SILNE
BRANŻE GOSPODARCZE

2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju nisko i zeroemisyjnej
energetyki

2.

Rozwój branż wykorzystujących
wewnętrzne potencjały
subregionu

2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego
i zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolnospożywczego
2.3. Wspieranie rozwoju turystyki oraz przemysłu czasu wolnego
w oparciu o walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe
2.4. Tworzenie warunków dla rozwoju transportu
intermodalnego oraz rozwój usług logistycznych
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Załącznik 1

CEL STRATEGICZNY

ZINTEGROWANE CELE
OPERACYJNE

KIERUNKI INTERWENCJI

PLANOWANE DZIAŁANIA
1.1. Kompleksowa renowacja i rehabilitacja zasobów
mieszkaniowych z uwzględnieniem zachodzących przemian
społecznych

1.

Rozwój niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
mieszkaniowej

1.2. Stosowanie idei kompleksowego projektowania nowej
zabudowy mieszkaniowej odpowiadającej na wyzwania
społeczne
1.3. Rozwój nowoczesnych systemów infrastruktury technicznej
1.4. Zwiększanie świadomości społeczności lokalnych na temat
znaczenia i roli gospodarki mieszkaniowej w wymiarze
społecznym, gospodarczym i środowiskowym
2.1. Rozwój usług i infrastruktury społecznej dostosowanej
do potrzeb mieszkańców

SPÓJNA I ATRAKCYJNA
PRZESTRZEŃ
DO ZAMIESZKANIA
I WYPOCZYNKU,
ODPORNA NA ZMIANY
KLIMATU

2.

PRZYJAZNE
MIASTA I WSIE

Wzrost dostępności i rozwój
wysokiej jakości usług
publicznych

2.2. Rozwój sieci powiązań transportowych i proekologicznego
transportu pasażerskiego dostosowanych do potrzeb
mieszkańców
2.3. Rozwój smart city i smart village jako inteligentnych
systemów zarządzania
2.4. Zwiększanie poziomu wiedzy i dostosowanie umiejętności
wszystkich grup społecznych do wymogów zmieniającej się
gospodarki opartej na wiedzy i informacji
3.1. Rewaloryzacja istniejących i tworzenie nowych punktowych
przestrzeni publicznych jako elementów budowania
odporności struktur przestrzennych na zmiany klimatu,
zwiększania atrakcyjności osadniczej oraz kształtowania
lokalnej tożsamości

3.

Kształtowanie sieci
atrakcyjnych przestrzeni
publicznych

3.2. Kształtowanie i utrzymanie obszarowych przestrzeni
publicznych w postaci terenów zieleni i terenów rekreacji
i wypoczynku w strefach zabudowy miejskiej i wiejskiej
oraz powiązanie ich z systemem przyrodniczym
3.3. Projektowanie i tworzenie liniowych przestrzeni publicznych
w postaci ciągów komunikacyjnych w strefach zabudowy
miejskiej i wiejskiej ukierunkowanych na ekologiczne formy
mobilności
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Załącznik 1
4.1. Kształtowanie wysokiej świadomości samorządów
terytorialnych, inwestorów i mieszkańców w zakresie
planowania przestrzennego
4.2. Kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych
zorientowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu

4.

Racjonalne gospodarowanie
przestrzenią

4.3. Przywracanie walorów użytkowych, funkcjonalnych i
środowiskowych obszarom pogórniczym
4.4. Przywracanie walorów użytkowych, funkcjonalnych i
środowiskowych zdegradowanym obszarom
poprzemysłowym
4.5. Zachowanie i ochrona najcenniejszych walorów
krajobrazowych Wielkopolski Wschodniej
1.1. Wyznaczenie i zachowanie spójnych powiązań
przyrodniczych

1.

Kształtowanie wartościowego
i spójnego systemu
przyrodniczego

1.2. Poprawa jakości lasów i zwiększanie ich powierzchni
1.3. Ochrona powierzchni ziemi oraz ograniczanie przekształceń
rzeźby terenu
1.4. Zwiększanie świadomości ekologicznej społeczności
lokalnych na rzecz ochrony ekosystemów i bioróżnorodności

WYSOKIEJ JAKOŚCI
PRZESTRZEŃ PRZYRODNICZA

2.1. Zwiększenie i poprawa bezpieczeństwa wodnego

2.

Zintegrowane zarządzanie
zasobami wodnymi

2.2. Zwiększanie i ochrona ilości zasobów wodnych
2.3. Poprawa i ochrona jakości zasobów wód
2.4. Zwiększanie świadomości społeczności lokalnych w zakresie
znaczenia dostępu do czystej wody
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