
Uchwała Nr 953/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 sierpnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 10 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”, w brzmieniu jak w załączniku  

nr 1 do niniejszej uchwały. Traci moc Uchwała nr 282/2015 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. 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 2015 r. do 31 grudnia  

2015 r.” 

 

 

§ 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 953/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 sierpnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” 

 

W „Rocznym Planie Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 01 stycznia 2015 r.  

do 31 grudnia 2015 r.” wprowadzono zmiany wynikające z bieżącej realizacji projektów,      

w tym: 

 

1. Zaktualizowano planowane wartości projektów, w związku ze zmianami decyzji  

o przyznaniu dofinansowania dla projektów pn.:  

-  „Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 – 2015” – z kwoty 795 395 zł o kwotę 0,70 

zł do kwoty 795 394,30 zł, 

- „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO 

w latach 2014 - 2015” z kwoty 3 772 988 zł o kwotę 126 000 zł do kwoty 3 898 988 zł, 

- „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.”- z kwoty 

392 000 zł o kwotę 57 000 zł do kwoty 449 000 zł, 

- „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.” – z kwoty 350 000 zł o kwotę 

253 000 zł do kwoty 97 000 zł. 

2. Wprowadzono kategorię wydatków: usługi pozostałe w ramach projektu pn. „Koszty 

funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO  

w latach 2014 - 2015” oraz zmieniono opis projektu w związku z koniecznością 

przygotowania pomieszczenia Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy 

Europejskich. Jednocześnie wprowadzono kategorię wydatków: konkurs w ramach 

projektu pn. „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.” oraz zmieniono opis 

projektu w związku z planowaną organizacją konkursu pn. „Młodzi wiedzą  

o funduszach”. 

3.  Dokonano zmiany planowanego poziomu wskaźnika produktu w następujących projektach: 

       - „Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO 

w latach 2014 - 2015” z „3 350,17” na „3 108,57”, 

       - „Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.” pkt 1 z „80” 

na „150” oraz pkt 3 z „4” na „13”, 

       - „Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.”– pkt 2 z „20”  

na „8”. 

4.   Dokonano zmiany planowanego poziomu wskaźnika rezultatu w projekcie pn. „Promocja, 

informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.”– pkt 1 z „400” na „150” oraz pkt 2 z „250” na 

„94”.        

Aktualizacja poziomu wskaźników produktu i rezultatu wynika z bieżącej realizacji 

projektów.  

 

Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 01 stycznia 2015 r. 

do 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik do decyzji o przyznaniu dofinansowania dla 

poszczególnych projektów. 

 

W związku z powyższym, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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          Załącznik nr 1  
                                                                                                                                                                 do Uchwały nr 953/2015   
                                                                                                                                                                z dnia 20 sierpnia 2015r. 

 

Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  

za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

- dotyczy projektów własnych IZ WRPO 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1, Schemat I 

Nazwa projektu 
Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 

Kategoria interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami 
pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2007-2013 oraz przygotowanie 
perspektywy finansowej UE 2014-2020, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 
za 2014 rok. Zabezpieczone środki w ramach projektu pozwolą na sfinansowanie 
zatrudnienia pracowników uczestniczących w realizacji zadań związanych z WRPO 
oraz przygotowaniem nowej perspektywy finansowej, w rezultacie wzmacniając 
potencjał administracyjny, a tym samym usprawniając realizację zadań związanych 
z realizacją Programu.  

 

Kategorie wydatków zatrudnienie pracowników 

Planowana wartość 

projektu (w zł) 

17 734 998 zł (z czego: 3 577 244 zł na 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

liczba utworzonych miejsc pracy 

Jednostka miary 

wskaźnika produktu 

etatomiesiąc 

Planowany poziom 

wskaźnika produktu 

2 893,84 (z czego: 587,42 na 2015 rok) 

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 2013r., 

poz. 907 ze zm.). 

 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1, Schemat I 

Nazwa projektu 
Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych  

w WRPO w latach 2014 - 2015 

Kategoria interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedzib 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w której 
pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO oraz przygotowanie 
perspektywy finansowej UE 2014-2020. 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 mebli, wyposażenia oraz adaptacją pomieszczeń  
w tym m.in. prace projektowe oraz budowlane. Celem projektu jest zapewnienie 
pracownikom właściwych warunków pracy niezbędnych dla sprawnej realizacji 
WRPO 2007-2013 oraz przygotowania nowej perspektywy finansowej. 

 

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 
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Internetu, opłaty eksploatacyjne, usługi transportowe, usługi pozostałe. 

Planowana wartość 

projektu (w zł) 

3 898 988 (z czego: 826 600 zł na 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Powierzchnia biurowa wynajęta na potrzeby wdrażania WRPO 

Jednostka miary 

wskaźnika produktu 

m
2
 

Planowany poziom 

wskaźnika produktu 

3 108,57 

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 2013r., poz. 907 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, Schemat I  

Nazwa projektu Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 – 2015 

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 oraz perspektywy finansowej UE 2014-2020. Ponadto sfinansowane zostaną 
badania ewaluacyjne ad hoc. Celem projektu jest przeprowadzenie wymaganych 
unijnymi przepisami ewaluacji, analiz i studiów, itp. niezbędnych do realizacji 
WRPO 2007-2013 oraz przygotowania nowej  perspektywy finansowej, a także 
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) 

 795 394,30 (z czego: 206 695,35 zł na 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

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

ewaluatorów zewnętrznych  

Jednostka miary 

wskaźnika produktu 

szt. 

Planowany poziom 

wskaźnika produktu 

5 (z czego: 1 na 2015 rok) 

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 2013r., 
poz. 907 ze zm.); przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub inne 
przewidziane w przedmiotowej ustawie. 

 

 

 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1, Schemat I 

Nazwa projektu Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r. 

Kategoria interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wykonywaniem zadań 
oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej WRPO 
na lata 2007-2013, a także przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2014-
2020, w tym: wyjazdy krajowe i zagraniczne, tłumaczenia, organizacja spotkań i 
konferencji, ekspertyzy, analizy i opinie, przechowywanie weksli dotyczących 
zabezpieczenia umów itp. Jednocześnie projekt obejmuje koszty obsługi Komitetu 
Monitorującego WRPO, koszty związane z oceną projektów WRPO (w tym: 
wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz biorących 
udział w pracach Komisji Odwoławczych) oraz koszty związane z wizytami 
monitorującymi i wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO. 
Projekt obejmuje również koszty związane z zakupem odpowiedniego wyposażenia 
sprzętu biurowego i materiałów biurowych.  W ramach projektu zostaną poniesione 
koszty opracowania Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ (LSI 2014+) 
służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020. Celem projektu jest odpowiednia realizacja zadań powierzonych 
IZ WRPO 2007-2013 oraz zapewnienie wysokiej jakości zarządzania i wdrażania 
programu 

 

Kategorie wydatków 

usługa gastronomiczna, wynajem sali, organizacja spotkań i konferencji, artykuły 

spożywcze, nocleg, usługa transportowa, usługi pozostałe, zakup materiałów                         

i wyposażenia, materiały biurowe, opracowanie LSI 2014+, ekspertyzy, opłaty i 

koszty sądowe, usługi pocztowe, weksle, bilety, delegacje krajowe, delegacje krajowe 

– JESSICA, delegacje krajowe – JEREMIE, delegacje krajowe – JESSICA, 

JEREMIE, delegacje zagraniczne, delegacje zagraniczne – JESSICA, delegacje 

zagraniczne – JEREMIE, delegacje zagraniczne – JESSICA, JEREMIE, tłumaczenia, 
tłumaczenia – JESSICA, JEREMIE, umowy zlecenia. 

Planowana wartość 

projektu (w zł) 

449 000 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

1. Liczba przeprowadzonych kontroli projektów 

2. Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego  
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3. Liczba zaangażowanych ekspertów biorących udział w ocenie projektów 

Jednostka miary 

wskaźnika produktu 

1. szt. 

2. szt. 

3. osoby 

Planowany poziom 

wskaźnika produktu 

1. 150 

2. 2 

3. 13 

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 2013r., poz. 907 ze zm.); przetarg nieograniczony 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.). 
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Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.2 

Nazwa projektu Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r. 

Kategoria interwencji 

funduszy 

strukturalnych 

86 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne                    

i promocyjne WRPO wynikające z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu 

komunikacji WRPO  i Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 

rok 2015, w tym: szkolenia dla beneficjentów, realizacja kampanii promocyjnej 

wskazanej w rozporządzeniu wykonawczym, współpraca z mediami, zakup 

powierzchni reklamowej w prasie, organizacja konkursów WRPO 2007-2013 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 

 wynajem sali, usługa gastronomiczna, publikacja prasowa i internetowa, delegacje 

krajowe, wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne,  konferencje i szkolenia, ,  

zakup mediów i produkcji multimedialnych, strona www, konkurs. 

Planowana wartość 

projektu (w zł) 

97 000 

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. 1 

2. 8 

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; 
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Jednostka miary 

wskaźnika rezultatu 

1. osoby 

2. osoby 

 

Planowany poziom 

wskaźnika rezultatu 

1. 150 

2. 94 

 

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 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.  
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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 latach 2014-2015 

3 577 244 

2 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w 

WRPO w latach 2014 - 2015 

826 600 

3 Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013-2015 206 695,35 

4 Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r. 449 000 

5 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r. 97 000 

 Łącznie 5 156 539,35 

 

     
Sporządził (pracownik DPR-III-3) 
 

  Podpis:     

     

  Data:     

     

     

Zatwierdził (kierownik DPR-III-3):    

  Podpis:     

     

  Data:     

     

     
Zweryfikował pod względem formalno-merytorycznym (pracownik DPR-III-2) 
 
 
 

  Podpis:     

     

  Data:     

     

 

Zweryfikował pod względem formalno-merytorycznym (pracownik DPR-III-2) 
 
 
 

  Podpis:     

     
  Data:     

 

Zaparafował (kierownik DPR-III-2):    

  Podpis:     

     

  Data:     
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Zaakceptował (Zastępca Dyrektora DPR):    

  Podpis:     

     

  Data:     

 
 
    

Zaakceptował (Dyrektor DPR):    

  Podpis:     

     

  Data:     

 


