
Uchwała Nr 1409/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 grudnia  2011 roku 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia „Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc 
Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.” 
 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 
pkt 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) oraz art. 46 Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia  
31 lipca 2006 r., L 210/25 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje: 
 

§1 
 

Zatwierdza się „Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od  
1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 
 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 1409/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 grudnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia „Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc 
Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.” 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, w ramach 
środków z Priorytetu VII Pomoc Techniczna może finansować działania  
z zakresu przygotowania, zarządzania, monitorowania, informacji i kontroli działalności 
programu operacyjnego oraz działania mające na celu zwiększenie zdolności 
administracyjnych do wdrażania funduszy. 
 
Funkcja Instytucji Zarządzającej WRPO, jaką Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełni  
w latach 2007-2013 wymaga zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, 
instytucjonalnego i osobowego, a także odpowiednich działań informacyjnych  
i promocyjnych w celu efektywnego wykorzystania funduszy europejskich. Niezbędne jest 
także wzmocnienie zdolności beneficjentów do aplikowania o środki. 
W celu zapewnienia odpowiedniej zdolności administracyjnej koniecznej do wdrożenia 
Programu Instytucja Zarządzająca WRPO sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem 
utrzymuje zatrudnienie, zabezpiecza dla pracowników odpowiednie pomieszczenia biurowe 
wraz ze sprzętem komputerowym, meblami i innymi urządzeniami biurowymi, niezbędnymi 
do sprawnej realizacji obowiązków. W celu przeciwdziałania fluktuacji kadr Instytucja 
Zarządzająca WRPO wprowadziła i realizuje m.in. politykę szkoleniową, umożliwiającą 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 
poprzez m.in.: szkolenia, kursy językowe, seminaria, a także studia podyplomowe. 
 
Instytucja Zarządzająca WRPO zapewnia również wsparcie i odpowiednią organizację 
procesu naboru, selekcji oraz oceny projektów złożonych w ramach WRPO. Prawidłowe 
przeprowadzenie ww. procesu będzie miało decydujący wpływ na efektywność całego 
Programu i osiągnięcie założonych celów. 
 
W celu zapewnienia realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w obszarze interwencji 
WRPO wśród potencjalnych odbiorców pomocy oraz uzyskania powszechnej akceptacji dla 
funduszy europejskich realizowany jest szeroki wachlarz działań skierowanych do różnych 
grup docelowych. W ramach tego organizowane są konferencje, szkolenia, seminaria oraz 
warsztaty dla beneficjentów na temat możliwości wsparcia, przygotowania projektów, a także 
realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów finansowanych w ramach 
WRPO. Przygotowywane i rozpowszechniane są publikacje oraz materiały promocyjne 
związane z wdrażaniem Programu. W ramach działań informacyjnych i promocyjnych 
utworzone zostały Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, oraz utrzymywany jest 
portal internetowy. W ramach WRPO organizowane są także imprezy, akcje  
i kampanie promocyjne reklamujące markę WRPO w Wielkopolsce, informujące o postępie 
w realizacji Programu oraz prezentujące tzw. „dobre praktyki”.  
 
Sprawne wykorzystanie środków funduszy europejskich w ramach WRPO wymaga również 
przeprowadzania specjalistycznych badań i studiów, przygotowania stosownych analiz oraz 
wsparcia eksperckiego przy merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie do projektów. 



Niezbędne jest również zapewnienie wsparcia w zakresie organizacji prac i szkoleń różnych 
podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, np. Komitetu Monitorującego WRPO. 
 
W zarządzanie, wdrażanie i realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej WRPO 
zaangażowany jest Departament Polityki Regionalnej jako Beneficjent nadzorujący oraz inne 
departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, tj.: Departament 
Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy, Departament Administracyjny, 
Departament Finansów, Departament Organizacyjny i Kadr. 
 
Podjęcie przedmiotowej Uchwały zgodne jest z Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy 
technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2011 r.  
 
 

Leszek Wojtasiak 
         Wicemarszałek 
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        Załącznik nr 1  
                                                                                                                                                               do Uchwały  nr 1409/2011   

                                                                                                                                                   z dnia  16 grudnia 2011r. 
 

Roczny Plan Działa ń w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  

za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.  

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Wynagrodzenia pracowników Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego zaanga żowanych w WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami 
pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zabezpieczone środki w ramach 
projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia pracowników uczestniczących  
w realizacji zadań związanych z WRPO, w rezultacie wzmacniając potencjał 
administracyjny, a tym samym usprawniając realizację zadań dotyczących WRPO.  

 

Kategorie wydatków zatrudnienie pracowników 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

14 127 247 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

liczba utworzonych miejsc pracy 

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

etatomiesiąc 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

2 462,16 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 
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Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW z aangażowanych  
w WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem 
siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu 
Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentu Polityki Regionalnej oraz Biura 
Obsługi Funduszy. Przewiduje się sfinansowanie m.in. takich kosztów jak: czynsz, 
opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii, w tym: opłaty za prąd, wodę, 
odprowadzanie ścieków, sprzątanie powierzchni biurowych, usługę realizacji łączy 
sieci korporacyjnej itp. Ponadto projekt obejmuje również koszty związane  
z zakupem odpowiedniego wyposażenia i mebli. Celem projektu jest zapewnienie 
pracownikom zaangażowanym w realizację WRPO właściwych warunków pracy 
niezbędnych dla sprawnej realizacji WRPO. 

 

Kategorie wydatków 

usługi porządkowe, zużycie energii, czynsz, usługi telekomunikacyjne, zakup 
materiałów i wyposażenia, zakup mebli, wywóz nieczystości stałych, usługa realizacji 
łączy sieci korporacyjnej, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, dostęp do 
Internetu, opłaty eksploatacyjne 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

3 820 368 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Powierzchnia biurowa wynajęta na potrzeby wdrażania WRPO 
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Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

m2 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

3 183 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. i, art. 4 pkt 3 lit. i w związku z art. 6 ust. 1, art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); 
przetarg nieograniczony; zapytanie o cenę lub inne przewidziane  
w przedmiotowej ustawie.  

 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Zakup sprz ętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biuro wych  
w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu W ramach projektu zostaną poniesione koszty zakupu sprzętu, oprogramowania  
i akcesoriów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację 
WRPO, a także koszty materiałów i artykułów biurowych, papieru, tonerów itp. 
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Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z usługą 
konserwacji Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2007-
2013. Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom 
zaangażowanym w realizację WRPO odpowiedniego sprzętu komputerowego  
i biurowego oraz zapewnienie aktualnego oprogramowania wspomagającego 
proces wdrażania i zarządzania WRPO.  
 

 

Kategorie wydatków 
zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, tusze i tonery, lokalny system 
informatyczny do obsługi WRPO na lata 2007-2013, programy, licencje i akcesoria 
komputerowe, sprzęt komputerowy  

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

930 775 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Liczba zakupionych zestawów komputerowych  

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

11 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; zapytanie o cenę lub inne 
przewidziane w przedmiotowej ustawie. 
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Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

86 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty wykonania badań ewaluacyjnych 
dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 według Okresowego Planu Ewaluacji WRPO. Celem projektu jest 
przeprowadzenie wymaganych unijnymi przepisami ewaluacji, analiz i studiów, itp. 
niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO oraz zbadanie 
oddziaływania wsparcia UE na poziomie realizacji celów Wspólnoty i w sferze 
realizacji priorytetów zapisanych w dokumentach programowych.  

 

Kategorie wydatków badania ewaluacyjne 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

200 000 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonywanych przez 
ewaluatorów zewnętrznych  

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

3 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

 

 

 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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  
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w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub 
inne przewidziane w przedmiotowej ustawie. 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu Koszty zwi ązane z ocen ą projektów w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną projektów WRPO 
w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, wynagrodzenia ekspertów 
biorących udział w pracach Komisji Odwoławczych, zakup artykułów spożywczych 
na potrzeby Komisji Oceny Projektów itp. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie 
ekspertyzy, analizy i opinie związane z oceną projektów. Celem projektu jest 
zapewnienie odpowiedniej i rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do 
dofinansowania, co przyczyni się do właściwego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w województwie wielkopolskim. 

 

Kategorie wydatków artykuły spożywcze, umowy zlecenia, ekspertyzy 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

900 000 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Liczba zaangażowanych ekspertów biorących udział w ocenie projektów  

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

osoby 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

20 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 
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Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.) lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie; wydatki  
za wynagrodzenia ekspertów nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie pisma Urzędu Zamówień 
Publicznych nr: UZP/DP/O-RJE/29984/4199/08 z dnia 19.02.2008r.).  

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty delegacji pracowników związane  
z wizytami monitorującymi oraz wyjazdami na kontrole realizacji projektów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Kontrola na miejscu oraz wizyty monitorujące mają na celu w szczególności 
upewnienie się, czy projekt rzeczywiście funkcjonuje, czy następuje postęp w jego 
realizacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność i czy jego wyniki 
przedstawiane przez wnioskodawcę w sprawozdaniach są autentyczne.   
 

 

Kategorie wydatków delegacje krajowe 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

68 000 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Liczba przeprowadzonych kontroli projektów 

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

120 

 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 
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Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarz ądzającej oraz obsługi Komitetu 
Monitoruj ącego WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z obsługą Komitetu 
Monitorującego WRPO (około 6 posiedzeń), w szczególności usługi 
gastronomiczne, wynajem sali, tłumaczenia itp. Ponadto projekt obejmuje również 
koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację 
WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym: wyjazdy krajowe i zagraniczne, 
spotkania i konferencje, ekspertyzy, wykonanie aplikacji „System Ewidencji 
Projektów 2014-2020” itp. Realizacja projektu przyczyni się do sprawnego 
funkcjonowania Komitetu Monitorującego i odpowiedniej realizacji zadań IZ WRPO, 
a w rezultacie do zapewnienia skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO.  

 

Kategorie wydatków 

usługa gastronomiczna, tłumaczenia, wynajem sali, organizacja spotkań i konferencji, 
artykuły spożywcze, nocleg, usługa transportowa, zakup materiałów i wyposażenia, 
ekspertyzy, baza projektów do nowego okresu programowania 2014-2020, 
tłumaczenia – JESSICA, JEREMIE, delegacje krajowe, delegacje krajowe  
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– JESSICA, delegacje krajowe – JEREMIE, delegacje krajowe – JESSICA, 
JEREMIE, delegacje zagraniczne, delegacje zagraniczne – JESSICA, delegacje 
zagraniczne – JEREMIE, delegacje zagraniczne – JESSICA, JEREMIE 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

818 120 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego 

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

6 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. i, z art. 4 pkt 4 oraz z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; 
zamówienie z wolnej ręki lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie.  
W przypadku faktur wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej  
w Rokosowie wydatki nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych (sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu 
Arbitrów z dn. 02.06.2005r.). 
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Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Szkolenia, kursy j ęzykowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarz ądzanie i wdra żanie WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty szkoleń, studiów podyplomowych, 
kursów językowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, zakup 
książek, gazet, czasopism związanych w wykonywaniem bieżących zadań przez 
pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, itp. Celem projektu jest przede 
wszystkim stałe podnoszenie kwalifikacji kadr zaangażowanych w realizację 
WRPO, zapewniające pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez 
udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych itp., co przyczyni się do 
sprawnej obsługi Programu. 
 

 

Kategorie wydatków 

delegacje krajowe, kurs języka obcego, delegacje zagraniczne, prenumerata 
czasopism, usługa transportowa, zakup wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji 
pracowników, szkolenia, nocleg, organizacja spotkań, konferencji i szkoleń, studia 
podyplomowe, wysyłka 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

438 000 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

1. Liczba zorganizowanych szkoleń współfinansowanych ze środków pomocy 
technicznej dla osób zaangażowanych we wdrażanie Programu; 

2. Liczba szkoleń indywidualnych, kursów językowych, studiów 
podyplomowych, wizyt studyjnych, konferencji informacyjnych  dla osób 
zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

1. szt. 

2. szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

1. 10 

2. 30 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

1. Liczba osób biorących udział w szkoleniach; 

2. Liczba osób biorących udział w szkoleniach - kobiety; 

3. Liczba osób biorących udział w szkoleniach indywidualnych, kursach 
językowych, studiach podyplomowych, wizytach  studyjnych, konferencjach 
informacyjnych; 

4. Liczba osób biorących udział w szkoleniach indywidualnych, kursach 
językowych, studiach podyplomowych, wizytach  studyjnych, konferencjach 
informacyjnych - kobiety. 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

1. osoby 
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2. osoby 

3. osoby 

4. osoby 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

1. 276 

2. 193 

3. 100 

4. 70 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; zamówienie  
z wolnej ręki; zapytanie o cenę lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie.       
W przypadku faktur wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej  
w Rokosowie wydatki nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych (sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu 
Arbitrów z dn. 02.06.2005r.). 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.2 

Nazwa projektu Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r. 

Kategoria interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

86 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne                    
i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 wynikające z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO     
i Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2012, w tym: 
utrzymanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, szkolenia dla 
beneficjentów, realizacja kampanii promocyjnej wskazanej w rozporządzeniu 
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wykonawczym, organizacja konferencji, imprez, konkursów o WRPO, opracowanie  
i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacji, wydawanie biuletynu 
informacyjnego, współpraca z mediami, zakup powierzchni reklamowej w prasie  
w celu publikacji ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów itp. 
Celem projektu jest przede wszystkim stworzenie i działanie sprawnego systemu 
rozpowszechniania informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami 
zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami na temat możliwości 
ubiegania się o wsparcie ze środków EFRR w ramach WRPO. Ponadto w obecnym 
okresie wdrażania komunikacja skoncentruje się na rozpowszechnianiu wiedzy 
dotyczącej postępu w realizacji projektów oraz upowszechnianiu „dobrych praktyk”. 
Działania informacyjno-promocyjne skierowane do społeczności regionu pozwolą 
wypromować WRPO szerząc tym samym ideę integracji europejskiej  
w Wielkopolsce. 

 

Kategorie wydatków 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, wynajem sali, zakup materiałów  
i wyposażenia, wysyłka, usługa gastronomiczna, publikacja prasowa, usługi 
poligraficzne, delegacje krajowe, wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne, 
artykuły spożywcze, konferencje i szkolenia, usługa transportowa, delegacje 
zagraniczne, nocleg, zakup mediów i produkcji multimedialnych, strona www, zakup 
projektów i usług graficznych, fotograficznych i multimedialnych, nagroda, artykuły 
informacyjno-promocyjne 

Planowana wartość 
projektu (w zł) 

2 000 000 zł 

Nazwa wskaźnika 
produktu 

1. Liczba projektów promocyjno-informacyjnych; 

2. Liczba zorganizowanych szkoleń współfinansowanych ze środków Pomocy 
Technicznej dla beneficjentów.   

Jednostka miary 
wskaźnika produktu 

1. szt. 

2. szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika produktu 

1. 6 

2. 18 

Nazwa wskaźnika 
rezultatu 

1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej; 

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej - kobiety; 

3. Liczba egzemplarzy publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej. 

Jednostka miary 
wskaźnika rezultatu 

1. osoby 

2. osoby 

3. szt. 

Planowany poziom 
wskaźnika rezultatu 

1. 500 

2. 350 
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3. 8 500 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę równych 
szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

 

Informacja i 
promocja projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 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; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z ustawą 
prawo zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. g, z art. 4 pkt 3 lit. i,  z art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg 
nieograniczony; zamówienie z wolnej ręki; negocjacje z ogłoszeniem, zapytanie  
o cenę lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie. W przypadku faktur 
wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wydatki nie 
stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu Arbitrów z dn. 
02.06.2005r.). Jednocześnie w przypadku zapotrzebowań na środki finansowe  
w ramach WRPO na działalność 10 lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich wydatki stanowią refundację kosztów poniesionych z tytułu realizacji 
Umów dotacji i nie podlegają PZP.    
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Podsumowanie projektów 

Lp. Nazwa projektu 
Planowana wartość 

projektu w zł 

1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012r. 

14 127 247  

2 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w 
WRPO w 2012r. 

3 820 368  

3 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych  
w 2012r. 

930 775 

4 Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r. 200 000 

5 Koszty związane z oceną projektów w 2012r. 900 000 

6 Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r. 68 000 

7 Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 
Monitorującego WRPO w 2012r. 

 818 120 

8 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012r. 

438 000 

9 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r. 2 000 000 

 Łącznie 23 302 510 
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