
Uchwała Nr 1355/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 

2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392), a także art. 2, pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2) 

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

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zmienia się uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30.04.2015 roku 

w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zmienianą następnie uchwałami nr 574/2015 

z 29.05.2015, nr 661/2015 z 23.06.2015, nr 911/2015 z 7.08.2015, nr 1023/2015 z 10.09.2015 

oraz nr 1086/2015 z 24.09.2015 – poprzez zmianę załącznika do przedmiotowej uchwały nr 479/2015 

z 30.04.2015 roku tj. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Zmienione postanowienia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1355/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 

2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Zgodnie z art. 2, pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 2) ustawy z 11 lipca 2014r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-

2020 jest zobowiązany do przygotowania dodatkowego dokumentu uzupełniającego zapisy 

regionalnego programu operacyjnego. 

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 związane są m.in. z koniecznością 

uaktualnienia jego zapisów w zakresie rozporządzeń pomocowych i dostosowania zapisów 

do kryteriów wyboru projektów. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1355/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

(w odniesieniu do wersji 1.7) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrany działania 

WRPO 2014+ 

skierowane do ZITów 

i OSI 

Wyodrębnienie osobnych poddziałań dla ZIT Poznań i ZIT AKO oraz 

dodanie przypisu przy nazwach działań uwzględniających OSI 

Ośrodków Subregionalnych 

* Wsparcie może też objąć Obszary Strategicznej Interwencji Ośrodków 

Subregionalnych w zależności od ostatecznego kształtu Mandatów 

Terytorialnych poszczególnych OSI. 

 

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.2 

Pkt 22-24 

Dodano: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dn. 30 

września 2015 r., poz. 1416). 

Doprecyzowanie podstaw 

prawnych dla obszaru pomocy 

publicznej. 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3 

Poddziałanie 1.3.3 

6. Typy projektów 

W punkcie: „- budowę, rozbudowę lub modernizację innej 

wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych 

oraz kampanie promocyjne” 

dodano na końcu: (jako element uzupełniający projektu). 

Doprecyzowanie warunków 

wsparcia dla beneficjentów. 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 W Poddziałaniu 1.3.1 projekty IOB mogą uzyskać wsparcie, gdy spełnią 

następujące warunki: 

a. projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na 

produkty/usługi powstałe w wyniki realizacji projektu poparte 

badaniem rynku; 

b. IOB przygotował strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na 

różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza jego zdolność do 

działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności 

pozwalającej na finansową samodzielność (lub potwierdza możliwość 

stopniowego usamodzielnienia się finansowego IOB do końca okresu 

kwalifikowalności); 

c. IOB posiada roczny plan pracy zawierający orientacyjny wykaz 

projektów/usług do realizacji obejmujący projekty, na które planuje 

pozyskać wsparcie; 

d. IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania 

Doprecyzowanie warunków 

wsparcia dla beneficjentów 

zgodnie z uwagą Komisji 

Europejskiej. 
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satysfakcji z realizacji usług, w celu oceny ich skuteczności i 

zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce. 

 W Poddziałaniu 1.3.1 projekt nie może być realizowany dłużej niż 

2 lata. 

5.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

W Poddziałaniu 1.3.2 preferencje dla IOB stosujących dostępne standardy w 

zakresie świadczenia usług, opracowane na poziomach krajowym/ 

europejskim/międzynarodowym. 

Jest: 

W Poddziałaniach 1.3.1 i 1.3.2 preferencje dla IOB stosujących dostępne 

standardy w zakresie świadczenia usług, opracowane na poziomach 

regionalnym/ krajowym. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFRR przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący oraz 

zgodnie z uwagą Komisji 

Europejskiej. 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może 

stanowić elementu projektu. 

Jest: 

Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych, tj. infrastru-

ktura drogowa i dojazdowa, nie może stanowić elementu projektu. 

Doprecyzowanie warunków 

wsparcia dla beneficjentów. 

7.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.4 

Poddziałanie 1.4.2 

7. Typ beneficjenta 

Było: 

1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 

2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski występujące w 

partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 

Jest: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie* 
* Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

Zmiana beneficjenta w 

projekcie pozakonkursowym. 

8.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.4 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

Dodano: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. z dnia 3 września 

2015 w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i 

średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Doprecyzowanie podstaw 

prawnych dla obszaru pomocy 

publicznej. 

9.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Projekty będą oceniane głównie w oparciu o efektywność kosztową. 

Jest: 

Projekty będą oceniane w oparciu o efektywność kosztową. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFRR przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

10.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 3.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: Wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,  

w tym transportu publicznego realizowane w okresie 2014 – 2020 przy 

wsparciu środków europejskich będą musiały uwzględniać szersze 

podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności 

strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany 

Doprecyzowanie zapisów 
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gospodarki niskoemisyjnej lub dokumenty równorzędne. 

Jest: Wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,  

w tym transportu publicznego realizowane w okresie 2014 – 2020 przy 

wsparciu środków europejskich będą musiały uwzględniać szersze 

podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności 

strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany 

gospodarki niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne (zgodne z 

wytycznymi dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 – Plany gospodarki 

niskoemisyjnej). 

11.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 3.3 

6. Typy projektów 

Było: Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne 

Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z 

zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż 

urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i 

identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet). 

Jest: Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich 

elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i 

działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji 

publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. 

systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice 

informacyjne, wspólny bilet). 

Doprecyzowanie zapisów 

12.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane poddziałania 

EFS 

Zmiana nazw poddziałań z „w ramach ZIT Poznań” na „w ramach ZIT 

dla MOF Poznania”. 
Zmiana porządkowa 

13.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane poddziałania 

EFS 

Zmiana nazw poddziałań z „w ramach ZIT AKO” na „w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO”. 
Zmiana porządkowa 

14.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 

i 6.3.2 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

Działanie 6.5 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Aktualizacja podstawy prawnej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.). 

Aktualizacja podstawy 

prawnej. 

15.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

W punkcie „Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem do lat 3 (...) 

obejmować będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, w przypadku 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 
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Działań WRPO w realizacji projektów identyfikacji takiej potrzeby w ramach IPD” dodano na końcu: 

lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 

16. 8 

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

Poddziałanie 6.6.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: 

 Zakres działań możliwych do realizacji uwzględnia warunki realizacji 

przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki i wczesnego 

wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 

zawarte w Regulaminie konkursu (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

17.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

Poddziałanie 6.6.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować podstawowy 

poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i/lub 

realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką 

podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy typu projektu 1 i 2). 

Jest: 

Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować podstawowy 

poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i/lub 

realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką 

podstawowej opieki zdrowotnej z każdego powiatu oraz miast na 

prawach powiatu (dotyczy typu projektu 1 i 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

18.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Projekty obejmujące programy profilaktyki nowotworowej w ramach typu 

projektu nr 2 zakładają gotowość do wykonania założeń programu w 

miejscu zamieszkania pacjenta lub zapewniają dojazd do miejsca 

świadczenia usługi. 

Jest: 

Projekty obejmujące programy profilaktyki nowotworowej w ramach typu 

projektu nr 2 zapewniają wykonanie założeń programu również w miejscu 

zamieszkania pacjenta i/lub zapewniają dojazd do miejsca świadczenia 

usługi. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

19.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu 

stanowią co najmniej w 10% osoby, które zamieszkują miejscowości 

poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie, 

zgodnie z definicją GUS (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Grupę docelową w ramach projektu stanowią co najmniej w 10% osoby, 

które zamieszkują miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w 

szczególności obszary wiejskie -zgodnie z definicją GUS (stosuje się dla 

typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

20.  2. Informacje na 
Działanie 6.6 

15. Limity 
Było: 

Premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem co najmniej 20% 
Doprecyzowanie zapisów 
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temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

kobiet zamieszkałych na terenie powiatów i/lub gmin o szczególnie niskim 

poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% 

(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Premiowane będą projekty, w których wśród grupy docelowej co najmniej 

20% stanowią kobiety zamieszkałe na terenie powiatów i/lub gmin o 

szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologi-czne, tj. o 

poziomie poniżej 30% (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

21.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również w 

godzinach popołudniowych oraz w sobotę lub w niedzielę (stosuje się dla 

typu projektu nr 2). 

Jest: 

Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również w 

godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę 

(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

22.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano: 

 Premiowane będą projekty, w których uczestnikom zapewnione zostanie 

wsparcie w postaci opieki nad osobą zależną, jeśli sprawowanie opieki 

nad osobą zależną stanowi barierę w uczestnictwie w projekcie (stosuje 

się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

23.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej 

współpracują z PCPR/MOPR/OPS w zakresie koordynacji aktywizacji 

społeczno-zawodowej poszczególnych uczestników projektu. 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Co najmniej 50% uczestników projektu podpisuje i realizuje kontrakt 

socjalny lub jego odmiany równoważny. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

24.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W wybranych punktach dodano typy projektów, których wymagania 

dotyczą. 

 Projektodawca zapewnia poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych oraz ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą 

się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (typ 1). 

 Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu  

działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie przede wszystkim 

w rodzinnych formach pieczy zastępczej (typ 1). 

 Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56%, w tym wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22%. W odniesieniu do osób 

Doprecyzowano warunki 

wsparcia beneficjentów. 
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o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny 

poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12% (typ 2). 

25.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: 

 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w 

nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 

wynikającym z pkt 9.  

 Nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach 

opieki instytucjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-pobytowych 

ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług 

w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-

pobytowych. 

 Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. w 

placówkach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki 

realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 

przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

 Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki opiekuńczo-

pobytowe mogą sfinansować działania pozwalających na rozszerzenie 

oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 

przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

 Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby 

asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub 

podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 13. 

 Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci 

w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych 

miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia 

dziennego, jak również w ramach istniejących placówek. 

 Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe 

wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 

lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

 W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz 

placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo 

są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji 

kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 

30.12.2006, str. 10):  

Doprecyzowano warunki 

wsparcia beneficjentów. 



 

    7 | S t r o n a  

a) porozumiewanie się w języku ojczystym;  

b) porozumiewanie się w językach obcych;  

c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne;  

d) kompetencje informatyczne;  

e) umiejętność uczenia się;  

f) kompetencje społeczne i obywatelskie;  

g) inicjatywność i przedsiębiorczość;  

h) świadomość i ekspresja kulturalna.  

 Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób. 

 W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

poniżej 14 dzieci jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz 

doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. 

formach. 

 Usługi poradnictwa specjalistycznego w tym np. poradnictwo w zakresie 

prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz obejmujące wsparcie rodziny 

naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnością, a także 

terapię rodzinną, będą świadczone jako jeden z elementów szerszego 

kompleksowego wsparcia. 

 Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci 

zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu*. 

 Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać wybrany 

projekt, który został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do SZOOP. 

26.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Beneficjent w ramach projektu zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług 

- zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Jest: 

Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych – 

utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu, co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji projektu 

Doprecyzowano wymogi dla 

beneficjenta zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

27.  
2. Informacje na 

temat Osi 
Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 
Dodano wytłuszczony zapis: 

Beneficjent zapewnia, że preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 
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Priorytetowych i 

Działań WRPO 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 

11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 i/lub w przypadku możliwości objęcia wsparciem osób z 

niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób do 

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku realizacji usług 

opiekuńczych i asystenckich (typ 2) pierwszeństwo ponad wyżej 

wymienionymi przesłankami maja osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 

rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa. 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

28.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług asystenckich/opiekuńczych 

prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 

asystenckich opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji 

projektu. 

Jest: 

Beneficjent zapewnia, że w przypadku wsparcia dla usług asystenckich/ 

opiekuńczych w ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc 

świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych prowadzonych przez danego 

beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

realizacji projektu (typ 2). 

Doprecyzowano warunki 

wsparcia beneficjentów. 

29.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto wskazany zapis: 

Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja 

oraz z uwzględnieniem trendów demograficznych. Podejmowane w tym 

zakresie działania będą uwzględniały zapisy Ogólnoeuropejskich 

wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wsparcie dla usług w 

formach stacjonarnych może być oferowane w sytuacji, gdy objęcie danej 

grupy osób nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub 

inne istotne przesłanki (np. nadmiernie wysokich kosztów świadczenia 

usług w formach zdeinstytucjonalizowanych). 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 
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30.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną 

samorządu terytorialnego i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

organizacją  pozarządową, działającymi w obszarze włączenia społecznego, 

posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. W związku 

z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie z jednostkami 

organizacyjnymi samorządu terytorialnego i/lub organizacjami 

pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej działającymi w 

obszarze włączenia społecznego przewiduje się możliwość złożenia 

wniosku o dofinansowanie na kwotę wyższą niż wynika z algorytmu 

podziału środków. 

Jest: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną 

samorządu terytorialnego oraz podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

organizacją  pozarządową działającymi w obszarze włączenia społecznego, 

posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. W związku 

z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie z jednostkami organizacyj-

nymi samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej 

i/lub organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze włączenia 

społecznego przewiduje się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 

na kwotę wyższą niż wynika z algorytmu podziału środków. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

31.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Partner wiodący wraz z partnerami zobowiązuje się do rozpoczęcia/ 

kontynuacji prac nad Strategią i planem działania na rzecz deinstytucjona-

lizacji oraz rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych 

społeczności na określonym obszarze lub w określonym zakresie 

objętym przez projekt wynikających z Ogólnoeuropejskich wytycznych 

dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności i ich wdrażania. 

Doprecyzowanie zapisów. 

32.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 7.2 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano punkt: 

Projekt nie został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. 

Ujednolicenie zapisów. 

33.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Działania związane z wyposażeniem szkół w TIK nie mogą być realizowane 

jako samodzielne przedsięwzięcie. Będą one komplementarne z zajęciami 

dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli  finansowanymi 

ze środków publicznych (w tym EFS). (...) 

Jest: 

Działania związane z wyposażeniem szkół w TIK nie mogą być realizowane 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 
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jako samodzielne przedsięwzięcie. Będą one komplementarne z zajęciami 

dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli  w zakresie 

podnoszenia kompetencji cyfrowych finansowanymi ze środków 

publicznych (w tym EFS). (...) 

34.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W pkt „Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w TIK będą 

zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.” dodano na końcu: 

Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej, 

na zakup których udziela się wsparcia finansowego, jest zgodny z 

katalogiem określonym przez MEN za pośrednictwem strony internetowej 

www.men.gov.pl. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

35.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W pkt „W przypadku doposażenia w sprzęt TIK Projektodawca 

zobowiązany jest do premiowania (...)” dodano na końcu: 

Powyższe należy ująć w regulaminie rekrutacji opracowanym przez 

Projektodawcę. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

36.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W pkt „W przypadku wsparcia dotyczącego wyposażenia szkół lub 

placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (…)” 

dodano na końcu: 

Ponadto w celu osiągnięcia ww. funkcjonalności, Projektodawca zapewnia 

szkołom lub placówkom oświatowym możliwość dodatkowego sfinansowa-

nia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

37.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano: 

 Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać 

wybrany projekt, który został usunięty z Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych. Realizowane wsparcie musi być komplementarne z 

działaniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia rekomendacji z badania 

ewaluacyjnego w zakresie oceny skuteczności projektu 

przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 lata po rozpoczęciu realizacji 

projektu przez IZ WRPO 2014+. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący w dniu 

23.09.2015 roku 

38.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

21.Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

(EUR) 

Było: 

33 233 902 euro 

Jest: 

22 194 937,00  

Przesunięcie środków na 

realizację działań na rzecz 

centrów kształcenia praktycz-

nego i centrów kształcenia 

zawodowego i ustawicznego. 

39.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.2 

6. Typy projektów 

Było: 

1. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicz-nego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z 

zadaniami CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 

Doprecyzowanie zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

http://www.men.gov.pl/
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Działań WRPO umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu 

zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia 

zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 

2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we 

współpracy z pracodawcami (...). 

(...) 

4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, (…) 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3). 

Jest: 

1. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych 

ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z 

zadaniami CKZiU poprzez: 

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz 

przeprowadzenie egzaminu zawodowego;  

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji 

nowych zadań; 

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. 

podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a 

lub ppkt. b). 

2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we 

współpracy z pracodawcami (...)* 

(...) 

4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, (…) 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 
* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

622). 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

40.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.2 

21.Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

(EUR) 

 

Było: 

9 775 000,00  

Jest: 

20 813 965,00 

Przesunięcie środków na 

realizację działań na rzecz 

centrów kształcenia praktycz-

nego i centrów kształcenia 

zawodowego i ustawicznego. 
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41.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano: 

 Realizacja wsparcia musi być zgodna z zakresem i wymogami 

określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. 

 Wnioskodawca dokonując wyboru dużego przedsiębiorstwa, u którego 

odbywać się będą staże, premiować będzie przedsiębiorstwa, które 

wniosą minimum 5 % wartości wynagrodzenia stażysty. Wkład może 

mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Ponadto w 

przypadku realizacji staży w dużym przedsiębiorstwie, Wnioskodawca 

powinien zapewnić, iż staże obejmują jedynie stanowiska dodatkowe, w 

porównaniu sprzed początku projektu. 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia rekomendacji z badania 

ewaluacyjnego w zakresie oceny skuteczności projektu 

przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 lata po rozpoczęciu realizacji 

projektu przez IZ WRPO 2014+. 

 Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać 

wybrany projekt, który został usunięty z Wykazu Projektów 

Zidentyfikowanych. 

Usunięto: 

 W procesie rekrutacji szkół, preferencje uzyskają szkoły położone 

terenach wiejskich. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

42.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno być zgodne ze 

standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. (...) 

Jest: 

Projektodawca powinien zapewnić, że wyposażenie pracowni i 

warsztatów szkolnych będzie zgodne ze standardem określonym przez 

MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 

190 zawodów wskazanym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. (...) 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

43.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Realizowany będzie projekt, w którym kierunki kształcenia będą zgodne z 

zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą 

przedsiębiorstw szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach 

oraz RSI. 

Jest: 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 
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Projekt powinien zakładać skierowanie wsparcia w szczególności do szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących szkolenie zawodowe i ustawi-

czne, w których kierunki kształcenia są zgodne z zapotrzebowaniem rynku 

pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 

rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu określonych 

w RSI. 

44.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W punkcie: „Staże i praktyki realizowane w ramach WRPO 2014+ będą  

zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020.” dodano na końcu: 

Minimalny okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

wynosi 150 godzin a maksymalny nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu 

do jednego ucznia. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 

uczniowie otrzymują stypendium nie więcej niż 1250 zł. Stypendium jest 

wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku 

realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 

godzin wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. 

Wnioskodawca zapewni realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów 

w ich ostatnim roku nauczania. Wnioskodawca powinien zapewni, że liczba 

uczniów odbywających staż lub praktykę zawodową w jednym czasie, w 

jednym przedsiębiorstwie będzie uzależniona/wynikała od/z wielkości 

przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych 

staży i praktyk. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

45.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W punkcie: „Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywi-

dualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i placówki kształcenia 

zawodowego. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 

szkoły i placówki kształcenia zawodowego lub inny podmiot prowadzący 

działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 

przez organ prowadzący.” dodano na końcu: 

Przedmiotowa diagnoza musi zawierać informacje o wszystkich formach 

wsparcia jakie ww. szkoły realizowały w ramach środków pozyskanych z 

innych funduszy strukturalnych oraz ich wyniki. 

Ponadto zakres wsparcia dotyczący doskonalenia umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu musi być zgodny z warunkami określonymi w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Doprecyzowano zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów 

dla EFS przyjętymi przez 

Komitet Monitorujący. 

46.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.4 

nazwa 

Było: 

Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Jest: 

Aktualizacja nazwy 

Poddziałania 
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Działań WRPO Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

47. 9 

4. Wymiar 

terytorialny 

prowadzonej 

interwencji 

A.1.2 tabela 

Było: 

Działanie 9b 

Jest: 

Działanie 9.2 

Zmiana porządkowa 

48.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO  

 

 

Załącznik nr 2 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

5. Lista wskaźników 

produktu 

 

Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośred-

niego i produktu dla 

działań i poddziałań 

Skorygowano wskaźniki zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do 

tabeli zmian. 
Korekta techniczna 

49.  Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych  

przez IZ WRPO 

2014+ w ramach 

trybu pozakonkurso-

wego 

Zmieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do tabeli zmian. 

Aktualizacja listy zidentyfiko-

wanych projektów pozakon-

kursowych 

 



 

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (EFRR) 

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w sektorze 
nauki 

Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury badawczej   

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 15 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 
infrastruktury badawczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 18 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej 

EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 33 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.2 Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 71 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R  szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 33 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i 
infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych 
usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 85 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 9 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej 

Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach 
międzynarodowych  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 39 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 16 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 279 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 112 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne (EFRR) 

Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z 
administracją publiczną 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
560 150 2013 1 610 893 

IZ/ 
beneficjenci 



 

Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 3 Energia (EFRR) 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 59 589 

IZ/ 
beneficjenci 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 17 799 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

ekwiwalentu 
CO2/rok 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 114 521 
IZ/ 

beneficjenci 

Działanie 3.2 Poprawa 
efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

Zmniejszenie rocznego  zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych 

kWh/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 155 969 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 109 178 

IZ/ 
beneficjenci 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 46 791 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

ekwiwalentu 
CO2/rok 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 61 140 
IZ/ 

beneficjenci 

Działanie 3.3 Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i 
nowych liniach komunikacji miejskiej 

szt./rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 28 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

ekwiwalentu 
CO2/rok 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 12 381 
IZ/ 

beneficjenci 

Oś priorytetowa 4 Środowisko (EFRR) 

Działanie 4.1 Zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 4 857 

IZ/ 
beneficjenci 

Objętość retencjonowanej wody m3 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 4 560 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba miast, w których podjęto działania związane z 
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 7 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przed pożarami lasów 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 288 574 

IZ/ 
beneficjenci 

 

 



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 
odpadów 

tony/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 93 279 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 3 500 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno–ściekowa 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RLM 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 64 760 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.4 Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 
rok 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 135 409 
IZ/ 

beneficjenci 

Liczba uczestników imprez kulturalnych osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 5 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 1 200 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego 
statusu ochrony 

ha 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 58 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 5 Transport (EFRR) 

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa regionu 

Liczba ośrodków gminnych objętych izochroną 60 minut 
dostępności drogowej do Poznania 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 97 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 5.2 Transport 
kolejowy 

Łączna liczba mieszkańców gmin, przez które mają przebiegać 
relacje pociągów regionalnych korzystających z odcinków 
wspartych w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 891 309 

IZ/ 
beneficjenci 

  



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednost

ka 
miary 

Kategoria 
regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany 
jako podstawa do ustalania celów 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 6 Rynek pracy (EFS) 

Działanie 6.1 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących 
pracy – projekty 
pozakonkursowe 
realizowane 
przez PSZ 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C)– w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
po opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20,00% 2014 20,00% SL2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 193 2014 16 038 SL2014 
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Działanie 6.2 
Aktywizacja 
zawodowa 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) - w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20,00% 2014 20,00% SL2014 
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Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Podziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 601 2014 2 939 SL2014 

Odsetek przedsiębiorców pozytywnie 
oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane 
po utworzeniu działalności gospodarczej w 
ramach programu (specyficzny) 

% 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 92% SL2014 

Poddziałanie 6.3.2 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 
w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Odsetek przedsiębiorców pozytywnie 
oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane 
po utworzeniu działalności gospodarczej w 
ramach programu (specyficzny) 

% 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Działanie 6.4 
Wsparcie 
aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z 
rynku pracy z 
powodu opieki 
nad małymi 
dziećmi 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 82% 2014 82% SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 30% 2014 45% SL2014 

Działanie 6.5 
Doskonalenie 
kompetencji osób 
pracujących  
i wsparcie 
procesów 
adaptacyjnych 

Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel 
rozwojowy dzięki udziałowi w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 92% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 74% SL2014 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 50% SL2014 

Działanie 6.6 
Wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 60% SL2014 
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Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne (EFS) 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.1 
Aktywna integracja 
- projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
OPS, MOPR i 
PCPR 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 31% 2014 31% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 32% 2014 35% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Poddziałanie 7.1.2 
Aktywna integracja 
- projekty 
konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 31% 2014 31% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 32% 2014 35% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 
Usługi społeczne – 
projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
jst i ich jednostki 
organizacyjne 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 159 2014 71 

IZ/benefi
cjenci 

Poddziałanie 7.2.2 
Usługi społeczne i 
zdrowotne- 
projekty 
konkursowe 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 159 2014 105 

IZ/benefi
cjenci 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 41 2014 53 

IZ/benefi
cjenci 

Poddziałanie 7.2.3. 
Usługi społeczne 
w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * 

IZ/benefi
cjenci 
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Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 
Ekonomia 
społeczna - projekt 
pozakonkursowy 
realizowany przez 
Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Liczba interesariuszy ekonomii społecznej 
deklarujących poprawę stopnia koordynacji 
działań w obszarze ekonomii społecznej  w 
wyniku wsparcia otrzymanego w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 84,72% 2014 90% SL2014 

Poddziałanie 7.3.2 
Ekonomia 
społeczna - 
projekty 
konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 50% SL2014 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
deklarujących poprawę sytuacji na rynku w 
wyniku wsparcia otrzymanego w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 59,38% 2014 59,38% SL2014 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 500 2014 1 500 SL2014 

Oś priorytetowa 8 Edukacja (EFS) 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 
Edukacja 
przedszkolna – 
projekty 
konkursowe 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Poddziałanie 8.1.2 
Kształcenie ogólne 
- projekty 
konkursowe 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe  po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, 
którzy podnieśli kompetencje po opuszczeniu 
programu – specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 42% 2014 42% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie  do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/benefi
cjenci 
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Poddziałanie 8.1.3 
Kształcenie ogólne 
- Cyfrowa 
Edukacja 
Wielkopolsk@- 
projekt 
pozakonkursowy 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe  po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty, 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
 100% 2014 100% 

IZ/benefi
cjenci 

Poddziałanie 8.1.4. 
Kształcenie ogólne 
w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe  po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, 
którzy podnieśli kompetencje po opuszczeniu 
programu – specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie  do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * 

IZ/benefi
cjenci 

Działanie 8.2 
Uczenie się przez 
całe życie 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 24% 2014 60% SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8% 2014 60% SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 21% 2014 70% SL2014 
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Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 
Kształcenie 
zawodowe 
młodzieży – tryb 
konkursowy 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących  doposażenie 
zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/benefi
cjenci 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,1% 2014 70,1% SL2014 

Poddziałanie 8.3.2 
Kształcenie 
zawodowe 
dorosłych – tryb 
konkursowy 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 
ramach pozaszkolnych form kształcenia 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90% 2014 90% SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,1% 2014 70,1% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących  doposażenie 
zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/benefi
cjenci 

Poddziałanie 8.3.3 
Czas zawodowców 
BIS – zawodowa 
Wielkopolska – 
tryb 
pozakonkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,1% 2014 70,1% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących  doposażenie 
zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/benefi
cjenci 

Poddziałanie 8.3.4. 
Kształcenie 
zawodowe 
młodzieży  w 
ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących  doposażenie 
zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * 2014 * 

IZ/benefi
cjenci 

 

  



 

Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) 

Działanie 9.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 724 793 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
społecznej 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 19 500 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.2 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 
strategiami rozwoju obszarów miejskich 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 176 887 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.3 Inwestowanie w 
rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów 
infrastruktury przedszkolnej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 5 900 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów 
infrastruktury edukacji ogólnej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 3 825 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia zawodowego 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 1 210 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 10 Pomoc techniczna (EFS) 

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

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę spójności 

% 
Słabo 

rozwinięty 
6,48 2014 5 IZ 

Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego skala 1-5 
Słabo 

rozwinięty 
3,5 2014 4 IZ 

Działanie 10.2 Informacja i 
promocja WRPO 2014+ 

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 
Słabo 

rozwinięty 
4,3 2014 4,3 IZ 

  



WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (EFRR) 

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w sektorze 
nauki 

Liczba jednostek naukowych ponoszących 
nakłady inwestycyjne na działalność B+R 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

zł 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 395 447 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.2 Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 94 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 42 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 33 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabo 

rozwinięty 
nd 392 128 727 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 28 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i 
infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego 

Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 85 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji usług 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 
ulepszonych) świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha 
Słabo 

rozwinięty 
nd 189 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 52 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 
zmiany organizacyjno-procesowe 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 47 

IZ/ 
beneficjenci 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 
Słabo 

rozwinięty 
74 372 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 509 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 37 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 130 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabo 

rozwinięty 
nd 607 587 877 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

zł 
Słabo 

rozwinięty 
nd 46 178 064 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne (EFRR) 

Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 
o stopniu dojrzałości co najmniej 3 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
10 58 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 
informacje sektora publicznego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 58 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 3 Energia (EFRR) 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

MW 
Słabo 

rozwinięty 
nd 46 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 
dla odnawialnych źródeł energii 

km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 3.2 Poprawa 
efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków użyteczności publicznej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
21 174 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
11 90 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 610 

IZ/ 
beneficjenci 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 3.3 Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
6 40 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 30 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość dróg dla rowerów km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 148 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 

km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 40 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 4 Środowisko (EFRR) 

Działanie 4.1 Zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych 

Liczba urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Pojemność obiektów małej retencji m3 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 560 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość sieci kanalizacji deszczowej  km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wprowadzonych do użycia systemów 
monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego 
ostrzegania 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba jednostek służb ratowniczych 
doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 26 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych wozów pożarniczych 
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 26 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 

Liczba wspartych zakładów zagospodarowania 
odpadów 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych 
składowisk odpadów 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno–ściekowa 

Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej 

km 
Słabo 

rozwinięty 
52 344 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt 
Słabo 

rozwinięty 
nd 21 

IZ/ 
beneficjenci 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 4.4 Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Liczba zabytków objętych wsparciem szt. 
Słabo 

rozwinięty 
4 21 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. 
Słabo 

rozwinięty 
1 6 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych szt. 
Słabo 

rozwinięty 
5 24 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba opracowanych dokumentów 
planistycznych z zakresu ochrony przyrody 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba ośrodków prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej objętych 
wsparciem 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 29 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 5 Transport (EFRR) 

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa regionu 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km 
Słabo 

rozwinięty 
33 222 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość wybudowanych dróg powiatowych i 
gminnych 

km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość przebudowanych dróg powiatowych i 
gminnych 

km 
Słabo 

rozwinięty 
5 34 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wybudowanych i przebudowanych 
obwodnic 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych  

szt.  
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 5.2 Transport 
kolejowy 

Całkowita długość wybudowanych, 
przebudowanych, zmodernizowanych lub 
zrehabilitowanych linii kolejowych 

km 
Słabo 

rozwinięty 
nd 128 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych 
pojazdów kolejowych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 16 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przebudowanych/odnowionych dworców 
kolejowych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 

IZ/ 
beneficjenci 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Oś priorytetowa 6 Rynek pracy (EFS) 

Działanie 6.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane 
przez PSZ 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
10 036 33 455 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 18 434 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
(C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 33 455 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
(C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 18 434 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 11 921 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 593 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 594 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 349 SL2014 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 193 SL2014 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
7 705 25 683 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 151 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
(C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 21 135 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 
(C)  – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 11 645 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 9 150 SL2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 548 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 222 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 294 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 11 015 SL2014 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 341 SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 260 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
780 2 601 SL2014 

Liczba usług rozwojowych skierowanych do 
przedsiębiorstw powstałych w ramach programu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 300 SL2014 

Poddziałanie 6.3.2 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
* * SL2014 

Liczba usług rozwojowych skierowanych do 
przedsiębiorstw powstałych w ramach programu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

 



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 6.4 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi 
dziećmi 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 940 SL2014 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 675 SL2014 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono 
opiekę nad dzieckiem do lat 3 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 735 SL2014 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących  
i wsparcie procesów 
adaptacyjnych 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
objętych wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 33 213 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8 104 SL2014 

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 628 SL2014 

Liczba mikro- ,małych i średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami rozwojowymi w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 11 071 SL2014 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z 
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 835 SL2014 

Działanie 6.6 Wspieranie 
aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia potrzeb 
zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 SL2014 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym 
dzięki EFS 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 206 605 SL2014 

Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 7 650 SL2014 

Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne (EFS) 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.1 Aktywna 
integracja - projekty 
pozakonkursowe realizowane 
przez OPS, MOPR i PCPR 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
5 901 19 668 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 849 SL2014 

Liczba zawartych porozumień o współpracy na 
rzecz realizacji usług aktywnej integracji 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90 SL2014 

 



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna 
integracja - projekty konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
3 086 10 288 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 967 SL2014 

Liczba zawartych porozumień o współpracy na 
rzecz realizacji usług aktywnej integracji 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90 SL2014 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi 
społeczne – projekty 
pozakonkursowe realizowane 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 11 062 SL2014 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne- projekty 
konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 16 217 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 12 837 SL2014 

Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie 
z partnerami społecznymi system realizacji usług 
społecznych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 22 SL2014 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 
społeczne w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia 
społeczna - projekt 
pozakonkursowy realizowany 
przez ROPS 

Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. 
ekonomii społecznej grup roboczych 
zrzeszających przedstawicieli sektora 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 7 SL2014 

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia 
społeczna - projekty 
konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
1 050 3 500 SL2014 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
177 589 SL2014 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Oś priorytetowa 8 Edukacja (EFS) 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna – projekty 
konkursowe 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 6 230 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie  

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 198 SL2014 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
3 738 12 460 SL2014 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 
ogólne - projekty konkursowe 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 304 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 422 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 720 SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 
specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 249 SL2014 

Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie 
ogólne - Cyfrowa Edukacja 
Wielkopolsk@- projekt 
pozakonkursowy 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
123 411 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 818 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 
zakresu TIK w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 818 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 000 SL2014 

Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie 
ogólne w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie - 
specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

 



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Działanie 8.2 Uczenie się przez 
całe życie 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie  

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 6 033 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 897 SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
3 643 12 144 SL2014 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 
zawodowe młodzieży – tryb 
konkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 102 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8 667 SL2014 

Liczba cechów rzemieślniczych 
zaangażowanych w proces kształcenia dualnego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 46 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 102 SL2014 

Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie 
zawodowe dorosłych – tryb 
konkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 27 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania 
centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 27 SL2014 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
2 565 8 550 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 27 SL2014 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Poddziałanie 8.3.3 Czas 
zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – tryb 
pozakonkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 371 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8 000 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania 
centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 SL2014 

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie 
zawodowe młodzieży  w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * SL2014 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość pośrednia 
(2018) 

Szacowana 
wartość docelowa 

(2023) 
Źródło 

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) 

Działanie 9.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i 
społeczną 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 
Słabo 

rozwinięty 
4 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
społecznej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 7 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 7 441 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.2 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Słabo 

rozwinięty 
nd 58 

IZ/ 
beneficjenci 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach miejskich 

m2 
Słabo 

rozwinięty 
nd 30 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.3 Inwestowanie w 
rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
12 59 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
edukacji ogólnej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
3 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
2 11 

IZ/ 
beneficjenci 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 10 935 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 10 Pomoc techniczna (EFS) 

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

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków 
pomocy technicznej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 5 040 IZ 

Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 IZ 

Działanie 10.2 Informacja i 
promocja WRPO 2014+ 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
beneficjentów  

osoba 
Słabo 

rozwinięty 
nd 15 000 IZ 

 

* Wartości wskaźników dla Poddziałania zostaną ustalone po zatwierdzeniu Strategii ZIT 



 

 

 

Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych
1
 przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego 

                                                
1 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 7.3.1 

Koordynacja ekonomii 

społecznej w 

Wielkopolsce 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

/ROPS w 

Poznaniu 

23.06.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

/ROPS w 

Poznaniu 

2 520 000,00  2 520 000,00  
Nie 

dotyczy 
2 142 000,00  

1. Liczba zainicjowanych przy 

Komitecie ds. ekonomii społecznej 

grup roboczych zrzeszających 

przedstawicieli sektora (szt.) 

2. Liczba interesariuszy ekonomii 

społecznej deklarujących poprawę 

stopnia koordynacji działań w 

obszarze ekonomii społecznej w 

wyniku wsparcia otrzymanego w 

programie (%) 

5 

 

 

 

87 
II kwartał 2015  01.07.2015  31.12.2018 

2 6.1 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ 

WUP w Poznaniu 23.06.2015 

Powiatowe 

urzędy pracy z 

terenu 

województwa 

wielkopolskiego 

47 690 40,00  47 690 400,00  
Nie 

dotyczy 
40 536 840,00  

1. Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) (C) 

(osoby) (w tym kobiety) 

2. Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (C) (osoby (w tym kobiety) 

3. Liczba utworzonych miejsc pracy 

w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej (szt.) 

4. Liczba osób objętych wsparciem 

aktywizacji zawodowej w programie 

(specyficzny) (osoby)   

5. Liczba osób objętych wsparciem 

aktywizacji zawodowej w programie - 

w tym kobiety(osoby) 

6. Liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie ( C) (osoby)   

7. Liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie (C) - w tym 

kobiety (osoby)   

8. Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie ( C) (osoby)   

34,65% 

 

 

 

21,08 

% 

 

3474 

 

 

 

4775 

 

 

2631 

 

 

4775 

 

 

2631 

 

 

 

1702 

 

 

III kwartał 2015  01.01.2015 30.06.2016 



 

 

9. Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (C) (osoby) 

10. Liczba osób z w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie (osoby)       

11. Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie  (osoby)       

12. Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w 

programie (osoby)       

227 

 

 

799 

 

 

2049 

 

 

2026 

 

3 9.3.2 

Rozwój szkolnictwa 

zawodowego na terenie 

powiatu wrzesińskiego 

Powiat 

Wrzesiński 
23.06.2015 

Powiat 

Wrzesiński 
76 995 000,00  76 995 000,00  

Nie 

dotyczy 
73 145 250,00  

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego  

2. Liczba osób korzystających ze 

wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego  

5 

 

 

990 

 

 

II kwartał 2016 II kwartał 2015 IV kwartał 2018 

4 10.1 

Wsparcie potencjału 

kadrowego WRPO 2014-

2020 w latach 2015-2023 

- IZ 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

UMWW 

- - - 170 532 237,70 - - - - - 

5 10.1 

Wsparcie potencjału 

kadrowego WRPO 2014-

2020 w latach 2015-2023 

- WUP w Poznaniu 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

WUP w Poznaniu 

- - - 38 409 453,00 - - - - - 

6 10.1 

Wsparcie potencjału 

organizacyjnego i 

instytucjonalnego WRPO 

2014-2020 w latach 

2015-2023 - IZ 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

UMWW 

- - - 22 542 729,30 - - - - - 

7 10.1 

Wsparcie potencjału 

organizacyjnego i 

instytucjonalnego WRPO 

2014-2020 w latach 

2015-2023 - WUP w 

Poznaniu 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

WUP w Poznaniu 

- - - 9 731 480,00 - - - - - 

8 10.1 

Ocena, ewaluacja i 

kontrola WRPO 2014-

2020 w latach 2015-2023 

- IZ 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Polityki 

Regionalnej 

UMWW 

- - - 13 357 510,30 - - - - - 

9 10.1 

Ocena, badania i analizy 

oraz kontrola WRPO 

2014-2020 w latach 

2015-2023 - WUP w 

Poznaniu 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

WUP w Poznaniu 

- - - 2 255 493,00 - - - - - 

10 10.2 

Informacja i promocja 

WRPO 2014-2020 w 

latach 2015-2023 - IZ 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

- - - 21 226 868,10 -  - - - - 



 

 

Polityki 

Regionalnej 

UMWW 

11 10.2 

Informacja i promocja 

WUP w Poznaniu WRPO 

2014-2020 w latach 

2015-2023 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

WUP w Poznaniu 

- - - 5 537 455,90 - - - - - 

12 10.1 

Wydatki IP WRPO 

związane z zamykaniem 

perspektywy 2007 – 2013 

w ramach Priorytetu III 

poniesione w latach 2016 

– 2017 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

16.07.2015 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki 

Wodnej w 

Poznaniu 

- - - 1 657 500,00  - - - - - 

13 10.1 

Wsparcie 

instytucjonalno-kadrowe 

Instytucji Pośredniczącej 

Wielkopolskim 

Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 

2014 - 2020 dla 

Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Kalisko - 

Ostrowskiej 

Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Kalisko – 

Ostrowska  

(z siedzibą w 

Kaliszu) 

16.07.2015 

Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Kalisko – 

Ostrowska  

(z siedzibą w 

Kaliszu) 

- - - 1 097 050,00  - - - - - 

14 10.2 

Informacja i promocja 

Instytucji Pośredniczącej 

Wielkopolskim 

Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 

2014 - 2020 dla 

Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Kalisko - 

Ostrowskiej 

Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Kalisko – 

Ostrowska  

(z siedzibą w 

Kaliszu) 

16.07.2015 

Stowarzyszenie 

Aglomeracja 

Kalisko – 

Ostrowska  

(z siedzibą w 

Kaliszu) 

- - - 22 950,00  - - - - - 

15 5.2.2 

Rozwój publicznego 

transportu zbiorowego w 

Wielkopolsce poprzez 

zakup spalinowego 

taboru kolejowego 

Koleje 

Wielkopolskie 

Sp. z o. o. 

30.07.2015 

Koleje 

Wielkopolskie 

Sp. z o. o. 

64 255 000,00  52 239 837,44  
Nie 

dotyczy 
44 403 861,82  

1. Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych jednostek taboru 

kolejowego (sztuki) 

4 31.08.2015 I kwartał 2015  I kwartał 2017  

16 5.2.2 

Rozwój publicznego 

transportu zbiorowego w 

Wielkopolsce poprzez 

zakup nowego i 

modernizację taboru dla 

wojewódzkich 

przewozów kolejowych 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

30.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Transportu 

UMWW 

304 917 000,00 247 900 000 
Nie 

dotyczy 
210 715 000,00 

1. Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych jednostek taboru 

kolejowego (sztuki) 

15 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2018 



 

 

17 7.1.1. 

Integracja i aktywizacja 

społeczno-zawodowa 

osób z terenu 

województwa 

wielkopolskiego 

WUP w Poznaniu 30.07.2015 

Powiatowe 

Centra Pomocy 

Rodzinie i 

Miejskie Ośrodki 

Pomocy Rodzinie 

z terenu 

województwa 

wielkopolskiego 

82 000 000,00 82 000 000,00 
Nie 

dotyczy 
69 700 000,00 

1. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (procenty) 

2. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu (procenty) 

3. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

(procenty) 

4. Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie (osoby) 

5. Liczba osób z niepełnosprawno-

ściami objętych wsparciem w 

programie (C) (osoby) 

6. Liczba zawartych porozumień o 

współpracy na rzecz realizacji usług 

aktywnej integracji (sztuki). 

31,00 

 

 

 

 

35,00 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

7 215 

 

 

 

678 

 

 

33 

III kwartał 2015  1.01.2016 31.12.2017 

18 1.4.2 
Gospodarna 

Wielkopolska 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego 

30.07.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Gospodarki 

UMWW 

20 694 000,00 20 000 000,00 
Nie 

dotyczy 
17 000 000,00 

1. Liczba wspartych przedsięwzięć 

informacyjno-promocyjnych 
1 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 II kwartał 2021 

19 9.3.2 

Nowoczesne technologie  

w kształceniu 

zawodowym elementem 

rozwoju gospodarczego 

obszaru funkcjonalnego 

powiatów tureckiego i 

kolskiego 

Powiat Turecki 15.10.2015 

Powiat Turecki 

(działając na 

mocy 

porozumienia z 

Powiatem 

Kolskim) 

15 000 000,00 14 000 000,00 
Nie 

dotyczy 
13 300 000,00 

1. Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego (wskaźnik produktu) 

2. Liczba osób korzystających ze 

wspartych obiektów infrastruktury 

kształcenia zawodowego (wskaźnik 

rezultatu) 

3 

 

 

500 

IV kwartał 2015 I kwartał 2016 IV kwartał 2018 

20 8.3.3 
Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Edukacji 

6.11.2015 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Edukacji 

63 500 000,00 63 500 000,00 
Nie 

dotyczy 
53 975 000,00 

1. 1. Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie (osoby). 

2. 2. Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy (osoby). 

3. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego (sztuki). 

4. 4. Liczba podmiotów realizujących 

zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie (sztuki). 

5. 5.Liczba nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

371 

 

 

 

 

 

8 000 

 

 

50 

 

 

 

 

 

4 

 

 

70,1% 

 

 

 

IV kwartał 2015 
IV kwartał 

2015 
31.01.2023 



 

 

 

 

 

programu (osoby). 

6. 6.Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących 

doposażenie dzięki EFS (sztuki) 

 

 

100% 

21 2.1.1 

Wyposażenie środowisk 

informatycznych 

wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych 

w narzędzia 

informatyczne 

umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej 

oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa 

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Zdrowia 

19.11.2015  

Samorząd 

Województwa 

Wielkopolskiego/

Departament 

Zdrowia 

75,0 mln 75,0 mln 
Nie 

dotyczy 
63,8 mln 

7. Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne 

(sztuki) 

1 IV kwartał 2015 
IV kwartał 

2015 
II kwartał 2017 


