
Uchwała Nr 839/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc 

Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.” 

 

 

 

 

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 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) 

oraz art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.), 

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Zatwierdza się „Plan Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna                                                                                                             

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres                      

od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.”, w brzmieniu jak w załączniku nr 1                              

do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu . 

 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 839/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 23 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc 

Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.” 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, w ramach Osi 

Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna może finansować działania z zakresu programowania 

obecnej i kolejnej perspektywy finansowej UE, zarządzania, wdrażania, oceny (ewaluacji), 

monitorowania, informacji i promocji, kontroli i certyfikacji oraz działania związane                     

z zamknięciem wcześniejszych perspektyw UE, co przyczyni się do sprawnego zarządzania i 

wdrażania Programu. 

 

Funkcja Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, jaką pełni Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego wymaga zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, 

instytucjonalnego i kadrowego, wsparcia procesu oceny i kontroli projektów, badań 

ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz, a także zapewnienia skutecznego systemu informacji                     

i promocji Programu, wzmocnienia kompetencji beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów, w celu efektywnego wykorzystania środków w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020 oraz realizacji celów Programu. 

 

Za realizację projektów z Pomocy Technicznej WRPO 2014 – 2020 odpowiedzialny                    

jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej Uchwały jest w pełni uzasadnione oraz  

zgodne z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków  pomocy technicznej na lata                 

2014-2020. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Planowany poziom wskaźnika rezultatu

Planowany poziom wskaźnika produktu

Wkład własny 30 093 924,30 zł                                                                                                                                                             

5

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności (%)

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt neutralny względem zrównoważonego rozwoju. Projekt nie wpływa bezpośrednio na zrównoważony rozwój, przyczynia do wzmocnienia

potencjału instytucji odpowiedzialnej za realizację Programu.

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem:

Wydatki kwalifikowalne

% dofinansowania

Wartość dofinansowania

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Nazwa beneficjenta

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Informacje teleadresowe beneficjenta

Adres siedziby:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

200 626 162,00 zł                                                                                                                                                           

200 626 162,00 zł                                                                                                                                                           

85%

170 532 237,70 zł                                                                                                                                                           

Opis projektu

Kategorie wydatków

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020,

zamykanie perspektywy 2007-2013, w tym: nadgodziny, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz koszty zatrudnienia pracowników, w tym: badania

wstępne, okresowe, kontrolne; dopłaty do okularów do pracy przy monitorze. Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z

podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym: szkolenia i koszty związane ze szkoleniami, studia, zakup i prenumerata prasy i innych publikacji

związanych z wykonywaniem bieżących zadań przez pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020, zamykanie perspektywy 2007-

2013 oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania po 2020 roku. Środki w ramach projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia oraz

stałe podnoszenie kwalifikacji kadr zaangażowanych w WRPO, w rezultacie wzmacniając potencjał administracyjny, co przyczyni się do sprawnego

zarządzania i wdrażania Programu.

wynagrodzenia pracowników; badania wstępne, okresowe, kontrolne; dopłata do okularów; szkolenia; kursy; studia; zakup i prenumerata prasy oraz

innych publikacji; delegacje krajowe; delegacje zagraniczne.

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (szt.)

Wskaźniki rezultatu

al. Niepodległości 34

61-714

Poznań

61 626 66 66/61 626 67 44

ul. Kościelna 37

60-537

Poznań

61 846 38 19/61 846 38 20

45 198,71

Plan Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna                                                                                                             

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,                                                                                                                           

za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.

01.01.2015 - 31.12.2023

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Nazwa jednostki realizującej projekt

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

121

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Okres realizacji projektu

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

10. Pomoc Techniczna

Telefon/Fax:

Dane beneficjenta

Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 839/2015                      

z dnia 23 lipca 2015 r.    
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Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Projekt pozytywny pod względem równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Projekt wpływa pozytywnie na równość szans obu płci oraz

niedyskryminację, poprzez finansowanie wynagrodzeń na równych zasadach bez względu m.in. na wiek, płeć, niepełnosprawność oraz równy dostęp

do możliwości podnoszenia kwalifikacji przez wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020. Ponadto ogłoszenia o

naborze pracowników są formułowane w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, pochodzenie itp.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Zgodność z art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 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.).      

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

121

Opis projektu

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 oraz

zamykanie perspektywy 2007-2013, a także zaangażowanych w monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania

WRPO 2014-2020 (w zakresie współpracy sieciowej z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym). Przedmiotowe koszty obejmują

m.in.: wynagrodzenia zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia chorobowe, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

szkoleniowego oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, inne składniki wynagrodzeń za pracę (np. dodatki do wynagrodzeń), nagrody, składki na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płacone przez pracodawcę i pracownika, składki na Fundusz Pracy. Projekt uwzględnia także inne koszty

związane z zatrudnieniem pracowników, w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne; świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę

okularów do pracy przy monitorze. Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników

zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 oraz zamykanie perspektywy 2007-2013: szkolenia krajowe i zagraniczne (szkolenia grupowe i

indywidualne, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne) oraz kursy i studia podyplomowe, koszty delegacji krajowych i zagranicznych. Środki w ramach

projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w WRPO, co wzmocni potencjał

kadrowy, przyczyniając się do sprawnego zarządzania i wdrażania Programu.

Kategorie wydatków

wynagrodzenia pracowników; badania wstępne, okresowe, kontrolne; dopłata do okularów; szkolenia; kursy; studia; delegacje krajowe; delegacje

zagraniczne

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem: 45 187 593,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 45 187 593,00 PLN

% dofinansowania 85%

Wartość dofinansowania 38 409 453,00 PLN

Wkład własny 6 778 140,00 PLN

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

6142,5

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności (%)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu
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Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

121

Opis projektu

Nazwa jednostki realizującej projekt

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

% dofinansowania 85%

Wartość dofinansowania

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem: 26 520 858,00 zł                                                                                                                                                             

Wydatki kwalifikowalne 26 520 858,00 zł                                                                                                                                                             

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w

realizację WRPO 2014-2020, zamykanie perspektywy 2007-2013 oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania po roku 2020, w tym:

wynajem i utrzymanie powierzchni biurowej (zużycie energii, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne itp.). Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione

koszty zakupu i utrzymania sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, a także koszty materiałów biurowych i artykułów biurowych oraz

wyposażenia (w tym: zakup mebli), papieru, tuszy i tonerów, naprawy i konserwacje sprzętu itp. Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione

również koszty związane z wykonywaniem zadań oraz zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej WRPO, a także zamykaniem

perspektywy 2007-2013 oraz przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej po roku 2020, w tym: organizacja spotkań i konferencji (wynajem sali,

wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy itp.), delegacje krajowe i zagraniczne, tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, bilety komunikacji miejskiej,

obsługa weksli dotyczących zabezpieczenia umów, usługi pocztowe i kurierskie, ubezpieczenia majątkowe, archiwizacja dokumentów itp.

Jednocześnie projekt obejmuje koszty obsługi Komitetu Monitorującego WRPO (KM WRPO), a także inne koszty wynikające z regulaminu

funkcjonowania KM WRPO oraz koszty utrzymania Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ (LSI 2014+). Celem projektu jest wzmocnienie

potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego, a także sprawnie działający i użyteczny Lokalny System Informatyczny 2014+, co przyczyni się do

sprawnej obsługi Programu.

Kategorie wydatków

usługi porządkowe; zużycie energii; czynsz; usługi telekomunikacyjne; zakup materiałów i wyposażenia; wywóz nieczystości stałych; usługa realizacji

łączy sieci korporacyjnej; zużycie wody; odprowadzanie ścieków; opłaty eksploatacyjne; organizacja spotkań i konferencji; usługa transportowa;

przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów; LSI 2014+; usługi pocztowe i kurierskie; weksle; bilety; delegacje krajowe; delegacje zagraniczne;

tłumaczenia; artykuły spożywcze; ubezpieczenia; materiały biurowe; tusze i tonery; oprogramowanie i licencje; zakup sprzętu komputerowego;

konserwacje i naprawy; ekspertyzy, analizy, opinie; koszty związane z KM WRPO; usługi pozostałe.

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

1

22 542 729,30 zł                                                                                                                                                             

Wkład własny 3 978 128,70 zł                                                                                                                                                               

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego (skala 1-5)

Zgodność z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, j.t. z późn. zm.)

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt jest neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedykryminacji

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji poprzez stosowanie jasnych,

przejrzystych kryteriów ustalania wysokości wynagrodzeń niedyskryminujących pracowników ze względu na płeć, wiek, itp. Przy procesie rekrutacji

pracowników WUP w Poznaniu będzie formuował treść ogłoszeń o naborze w sposób niedyskryminujący ze względu na wiek, płeć, itp., tj. będzie

unikał stosowania wyrażeń mogących sugerować preferencje w tym zakresie. Ponadto pracodawca zapewni pracownikom równy, niedyskryminujący

ze względu na płeć, wiek, itp. dostęp do rozmaitych form podnoszenia kwalifikacji.

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych
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Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt pozytywny względem zrównoważonego rozwoju. Realizacja projektu nie będzie prowadzić do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu

środowiska naturalnego. Zakłada się analizowanie bieżących potrzeb pracowników w celu racjonalnego wykorzystania zakupionych materiałów

biurowych i eksploatacyjnych, wprowadzenie tzw. wydruku podążającego, który pozwoli na pełną kontrolę nad drukiem, kopiowaniem i skanowaniem

dokumentów, monitoring zużycia papieru oraz zmniejszenie ilości urządzeń drukujących oraz segregację śmieci.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Projekt neutralny pod względem równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Projekt nie wpływa bezpośrednio na równość szans obu płci

oraz niedyskryminację. 

Trwałość projektu

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Zgodność z art. 4 pkt 3, art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.); przetarg

nieograniczony; zapytanie o cenę, 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.).    

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

4

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

121

Opis projektu

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w

realizację WRPO 2014-2020 oraz zamykanie perspektywy 2007-2013, w tym: koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem pomieszczeń biurowych

i magazynowych - archiwum (t.j. opłaty czynszowe, opłaty za administrowanie powierzchnią biurową i magazynową, opłaty eksploatacyjne, media),

koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, jak również koszty zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego (w tym m.in: meble,

drobny sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie biurowe) oraz materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (w tym m.in: papier, tusze i tonery).

Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty zakupu sprzętu komputerowego, zakupu i instalacji oprogramowania, zakupu licencji, a także

koszty konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu i wyposażenia. Projekt uwzględnia również ponoszenie innych kosztów związanych z

wykonywaniem przez WUP w Poznaniu zadań w ramach WRPO, a także zamykaniem perspektywy 2007-2013, w tym: organizacja spotkań i

konferencji (wynajem sal, zakup artykułów spożywczych), delegacje służbowe krajowe i zagraniczne (w tym delegacje pracowników zajmujących się

informacją i promocją WRPO), tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, archiwizacja dokumentów. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału

organizacyjnego i instytucjonalnego przyczyniającego się do sprawnej obsługi Programu.

Kategorie wydatków

wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych i magazynowych; zakup materiałów i wyposażenia; zakup sprzętu komputerowego; oprogramowanie

i licencje; konserwacje i naprawy; usługi telekomunikacyjne; usługi pocztowe i kurierskie; usługa transportowa; przechowywanie oraz archiwizacja

dokumentów; zakup i prenumerata prasy oraz innych publikacji; materiały biurowe; tusze i tonery; organizacja spotkań i konferencji; ekspertyzy,

analizy, opinie; tłumaczenia; delegacje krajowe; delegacje zagraniczne; ubezpieczenia; usługi pozostałe.

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem: 11 448 801,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 11 448 801,00 PLN

% dofinansowania 85%

Wartość dofinansowania 9 731 480,00 PLN

Wkład własny 1 717 321,00 PLN

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

45
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10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

Wydatki kwalifikowalne 15 714 718,00 zł                                                                                                                                                             

121, 122

Opis projektu

W ramach projektu zostaną poniesione koszty wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

2014-2020, badań ewaluacyjnych ad hoc oraz koszty wizyt monitorujących i innych wyjazdów służbowych dotyczących ewaluacji. Ponadto projekt

obejmuje koszty związane z oceną projektów WRPO (w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski i biorących udział w pracach Komisji

Odwoławczych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby Komisji Oceny Projektów itp.), a także koszty związane z wyjazdami pracowników na

kontrole projektów/wizyty monitorujące projektów WRPO. Ponadto w ramach projektu zostaną sfinansowane ekspertyzy, analizy, opinie i inne

opracowania na potrzeby realizacji WRPO, a także tłumaczenia, zakup zbiorów i baz danych na potrzeby sporządzania badań i ekspertyz itp. Celem

projektu jest przeprowadzenie wymaganych unijnymi przepisami ewaluacji, analiz i studiów niezbędnych do realizacji celów WRPO 2014-2020.

Realizacja projektu zapewni również rzetelną ocenę projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz kontrolę i monitoring projektów, które otrzymały

lub ubiegają się o dofinansowanie. 

Kategorie wydatków

umowy zlecenia; ekspertyzy, analizy, opinie; badania ewaluacyjne; tłumaczenia; delegacje krajowe; artykuły spożywcze; zakup zbiorów i baz danych.

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Liczba raportów końcowych opracowanych w wyniku badań ewaluacyjnych 

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

35

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba przeprowadzonych ewaluacji (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

35

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Liczba doposażonych stanowisk pracy (szt.)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

28

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Wzmacniając potencjał organizacyjny i instytucjonalny, zakłada się

ograniczanie zużycia materiałów biurowych i eksploatacyjnych, energii elektrycznej oraz wody poprzez takie działania jak: zmniejszanie liczby

kserowanych dokumentów poprzez wgląd w wersje elektroniczne, stosowanie opcji druku dwustronnego bądź kilku stron na arkusz, udostępnianie

elektronicznych wersji publikacji, komunikację drogą elektroniczną, wyłączanie listew zasilających. W przypadku zakupu sprzętu będzie brana pod

uwagę jego energooszczędność oraz wielofunkcyjność. Instytucja zapewni również pojemniki na segregację odpadów.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedykryminacji

Projekt jest neutralny względem polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Zgodność z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, j.t. z późn. zm.)

Wskaźniki rezultatu

% dofinansowania 85%

Wartość dofinansowania 13 357 510,30 zł                                                                                                                                                             

Wkład własny 2 357 207,70 zł                                                                                                                                                               

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem: 15 714 718,00 zł                                                                                                                                                             
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Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

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 2013r., poz. 907 ze zm.) przetarg nieograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem 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.). 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.).    

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+

Nazwa projektu

Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

121, 122

Opis projektu

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020 (wynagrodzenia ekspertów

oceniających wnioski - umowy zlecenia/umowy o dzieło, koszty dojazdów ekspertów, zakup artykułów spożywczych itp.). Projekt zakłada ponadto

ponoszenie kosztów związanych z wyjazdami pracowników na kontrole/wizyty monitorujące projektów WRPO. W ramach projektu zostaną

sfinansowane ekspertyzy, analizy, opinie (w tym: badania i inne opracowania na potrzeby realizacji WRPO 2014-2020), a także tłumaczenia, zakup

zbiorów i baz danych na potrzeby sporządzanych ekspertyz, analiz, opinii. W szczególności w ramach projektu będą realizowane badania dotyczące

funkcjonowania lokalnych rynków pracy; pozyskiwane dane o działaniach na rzecz osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, wykraczające

poza obowiązkową sprawozdawczość, pozwalać będą na ocenę efektywności podejmowanych działań i permanentny monitoring lokalnych rynków

pracy w regionie. Ponadto przeprowadzone będą badania ankietowe wśród bezrobotnych i pracodawców wspomagające realizację Priorytetów

Inwestycyjnych WRPO 2014-2020 dotyczących rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji. Wiedza ta oraz ocena popytu i podaży na kwalifikacje

pozwoli na trafną interwencję w zakresie poszczególnych Osi Priorytetowych WRPO 2014-2020 i trafny dobór beneficjentów. W związku z powyższym

projekt zakłada finansowanie wynagrodzeń dla 32 współpracowników z powiatowych urzędów pracy. Projekt przewiduje również zakup

oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę danych jakościowych i ilościowych, umożliwiając pracę analityczną WUP w celu bieżącej

oceny wdrażanych Priorytetów Inwestycyjnych WRPO oraz planowania usprawnień prowadzonych działań. Celem projektu jest zapewnienie rzetelnej

oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz kontrola i monitoring projektów, które otrzymały dofinansowanie, a ponadto przeprowadzenie

badań i analiz, które przyczynią się do realizacji celów WRPO 2014-2020.

Kategorie wydatków

umowy zlecenia; umowy o dzieło; dojazdy ekspertów; ekspertyzy, analizy, opinie; tłumaczenia; zakup zbiorów i baz danych; oprogramowanie i

licencje; druk publikacji; delegacje krajowe; zakup paliwa; artykuły spożywcze

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem:

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt pozytywny pod względem zrównoważonego rozwoju. Projekt wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój, m.in. poprzez monitoring i

prowadzenie badań z zakresu wdrażania polityk horyzontalnych w ramach realizacji WRPO 2014+ (wszystkie osie), w tym w zakresie zrównoważonego 

rozwoju, wpływu wsparcia na osiąganie celów Strategii Europa 2020, co spełni zapisy art. 54 rozporządzenia ogólnego. 

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Projekt pozytywny pod względem równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Projekt wpływa pozytywnie na równość szans obu płci oraz

niedyskryminację, m.in. poprzez monitoring i prowadzenie badań z zakresu wdrażania polityk horyzontalnych w ramach realizacji WRPO 2014+

(wszystkie osie ), w tym w zakresie równości płci, równości szans i niedyskryminacji, wpływu wsparcia na osiąganie celów Strategii Europa 2020, co

spełni zapisy art. 54 rozporządzenia ogólnego. 

Trwałość projektu

2 653 522,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 2 653 522,00 PLN

% dofinansowania 85%

Wartość dofinansowania 2 255 493,00 PLN

Wkład własny 398 029,00 PLN

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu
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Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba opracowanych ekspertyz (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

16

Wartość dofinansowania 21 226 868,10 zł                                                                                                                                                             

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+

Nazwa projektu

Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Wkład własny 3 745 917,90 zł                                                                                                                                                               

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem: 24 972 786,00 zł                                                                                                                                                             

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Odsetek respondentów - instytucji potwierdzających użytecznosć badań własnych i analiz WUP na potrzeby wdrażania priorytetów inwestycyjnych

WRPO 2014-2020 dot. rynku pracy (%)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

75

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt jest neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju. 

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedykryminacji

Wydatki kwalifikowalne 24 972 786,00 zł                                                                                                                                                             

123

Opis projektu

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne i promocyjne dotyczące WRPO 2014-2020, wynikające z Rocznego planu

działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok, w tym: organizacja konferencji, spotkań, szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz

beneficjentów, przedstawicieli mediów, młodzieży itp.; organizacja konkursów promujących program wraz z nagrodami; organizacja kampani

informacyjno-promocyjnych; współpraca z mediami, przygotowanie, druk i rozpowszechnianie materiałów i publikacji informacyjnych, promocyjnych

programu (w tym biuletynu informacyjnego). Ponadto projekt obejmuje koszty budowy, rozwoju i utrzymania portali, stron internetowych oraz mediów

społecznościowych, delegacje krajowe i zagraniczne pracowników oraz koszty związane z funkcjonowaniem i działalnością Głównego Punktu

Informacyjnego Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie

kompetencji beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków w ramach perspektywy

finansowej 2014-2020 oraz realizacji celów Programu. 

Kategorie wydatków

druk, publikacje prasowe i internetowe, wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne, konferencje, zakup mediów i produkcji multimedialnych,

strona www, konkursy, organizacja szkoleń dla beneficjentów, zakup materiałów promocyjnych, prawa autorskie i licencje, delegacje krajowe,

delegacje zagraniczne, usługa poligraficzna, organizacja spotkań.

Okres realizacji projektu

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Monitoring i badania rynku pracy oraz

analizy prowadzonych działań w ramach poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych WRPO 2014-2020 pozwolą na ocenę sytuacji kobiet i mężczyzn w

regionie oraz na niwelowanie nierówności między płciami w różnych obszarach interwencji. Tym samym możliwe będzie reagowanie i usprawnianie

wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na wszystkich etapach wdrażania Programu.

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Zgodność z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, j.t. z późn. zm.)

% dofinansowania 85%
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Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów (skala 1-5)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

4,3

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (osoby)

Planowany poziom wskaźnika produktu

13 720

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego (szt.)

Liczba wybudowanych i utrzymanych portali informacyjnych (szt.)

Planowany poziom wskaźnika produktu

1

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

3 780 000

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Kategoria interwencji funduszy polityki spójności

123

Opis projektu

W ramach projektu będą realizowane działania informacyjno-promocyjne (dotyczące stricte Priorytetów Inwestycyjnych WRPO 2014-2020 wdrażanych

przez WUP w Poznaniu) wynikające z rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na dany rok, w tym np.: szkolenia dla beneficjentów,

spotkania informacyjne i wydarzenia promocyjne w siedzibie WUP w Poznaniu oraz w regionie, publikacje i materiały informacyjne, działania ATL (np.

reklama w Internecie). Celem projektu jest zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji

beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków w ramach perspektywy finansowej 2014-

2020 oraz realizacji celów Programu.

Kategorie wydatków

szkolenia dla beneficjentów; wydarzenia i imprezy promocyjne; reklama w Internecie; publikacje i materiały informacyjne; spotkania informacyjne;

prawa autorskie i licencje; Punkt kontaktowy EFS

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt pozytywny pod względem zrównoważonego rozwoju. Informacja i promocja WRPO na lata 2014-2020 jest zgodna z zasadą zrównoważonego

rozwoju (uwzględniając jej wymiar ekonomiczno-gospodarczy, społeczny i środowiskowy), ponieważ przyczynia się do wspierania rozwoju

regionalnego w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym oraz społecznym poprzez zachęcanie mieszkańców województwa wielkopolskiego do realizacji

projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Projekt pozytywny pod względem równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. Projekt wpływa pozytywnie na równość szans obu płci oraz

niedyskryminację, m.in. poprzez zapewnienie równego udziału kobietom, mężczyznom bez względu na wiek, stan zdrowia, poziom sprawności,

miejsce zamieszkania dostępu do informacji oraz szkoleń na temat możliwości pozyskania środków z WRPO na lata 2014-2020 i prawidłowej realizacji

projektów.

Trwałość projektu

10. Pomoc Techniczna

Numer i nazwa Działania

10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+

Nazwa projektu

Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

Okres realizacji projektu

01.01.2015 - 31.12.2023

Nazwa jednostki realizującej projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dane dotyczące projektu

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Zgodność z art. 4 pkt 3, art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 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.).      

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Wskaźniki rezultatu
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Część C

Podsumowanie projektów

L.p.

1

2 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
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Łącznie 333 639 094                                  

Nazwa projektu Wartość projektu (w PLN)

Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 200 626 162                                  

6 514 654,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 6 514 654,00 PLN

% dofinansowania 85,00%

Wartość dofinansowania 5 537 455,90 PLN

Nazwa wskaźnika rezultatu (jednostka pomiaru)

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów (skala 1-5)

Planowany poziom wskaźnika rezultatu

4,3

Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. Zasada zrównoważonego rozwoju (uwzględniając jej wymiar

ekonomiczno-gospodarczy, społeczny i środowiskowy), znajdzie zastosowanie w prezentacji i promocji jako przykładów dobrych praktyk EFS

projektów przyczyniających się do rozwoju lokalnego w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym oraz społecznym. Prowadzone działania informacyjno-

promocyjne, podejmowane również na obszarach wiejskich, wskażą na możliwość ubiegania się o wsparcie, jak również zachęcą potencjalnych

projektodawców do wzięcia udziału w procedurach konkursowych.

Wpływ projektu na politykę równych szans mężczyzn i kobiet oraz niedykryminacji

Wkład własny 977 198,10 PLN

Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu (jednostka pomiaru)

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (osoby)

Planowany poziom wskaźnika produktu

1 280

Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 6 514 654                                      

Projekt będzie wywierał pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Uwzględniając wskazane zasady,

projekt zakłada m. in. niedyskryminujący ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub

orientację seksualną dostęp do szkoleń dla beneficjentów. Dążąc do dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, informacje będą udzielane

poprzez zróżnicowane narzędzia i kanały informacji. Dołożone zostaną starania, by wśród odbiorców mogły znaleźć się równiez osoby

niepełnosprawne. Działania komunikacyjne będą prowadzone w zgodzie z wymogami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na

lata 2014-2020 oraz Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych 2014-

2020. Działania informacyjno-promocyjne będą planowane i realizowane zgodnie ze Strategią komunikacji WRPO 2014+ oraz Strategią komunikacji

polityki spójności na lata 2014-2020.

Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Informacja i promocja projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

Zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych

Zgodność z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, j.t. z późn. zm.)

Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 24 972 786                                    

45 187 593                                    

Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023

- WUP w Poznaniu                                    11 448 801    

Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu 2 653 522                                      

Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ 

Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

26 520 858                                    

15 714 718                                    

Wskaźniki rezultatu

Budżet projektu

Wartość projektu ogółem:


