
Uchwała Nr 1963/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 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 2016 r., poz. 486), 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 2016 r., poz. 217) 

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 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego nr: 574/2015 z 29.05.2015, 661/2015 z 23.06.2015, 911/2015 z 7.08.2015, 

1023/2015 z 10.09.2015, 1086/2015 z 24.09.2015, 1355/2015 z 01.12.2015, 1429/2015 z 17.12.2015, 

1621/2016 z 12.02.2016, 1675/2016 z 25.02.2016 oraz 1778/2016 z 24.03.2016  – poprzez zmianę 

załącznika do przedmiotowej uchwały nr 479/2015 z 30.04.2015 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. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1963/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 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 2016 r., poz. 217), 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 aktualizacją przepisów 

pomocowych oraz doprecyzowaniem zapisów z uwzględnieniem uwag Ministerstwa Rozwoju. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1963/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 1.12) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.2. Wzmocnienie 

potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw Wielkopolski 

pkt 15 Limity i ograniczenia 

Usunięto: 

9. Po zatwierdzeniu Linii Demarkacyjnej opis Działania zostanie uzupełniony o 

odpowiednie zapisy w zakresie demarkacji pomiędzy WRPO 2014+ a Programem 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój. 

Zmiana zapisów 

zgodnie z sugestią 

MR. 

2.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.2. Wzmocnienie 

potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw Wielkopolski 

Pkt 22, 23, 24 dot. pomocy 

publicznej 

Dodano: 

c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na lata 2014–2020 (Dz.U. z dn. 7.04.2015 poz. 488). 

Rozszerzenie 

możliwości wsparcia 

z zastosowaniem 

innych programów 

pomocowych. 

3.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 2.1. Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

pkt 15 Limity i ograniczenia 

Wykreślono: 

Format udostępnianych zdigitalizowanych zasobów powinien umożliwiać dalsze 

przetwarzanie danych (otwarty standard plików)  

Przypis: Udostępniane zasoby nie powinny być obwarowane żadnymi patentami ani 

licencjami oraz posiadać format tekstowy a nie binarny.  

Doprecyzowanie 

zapisów. 

4.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 2.1. Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

pkt 7 typ beneficjenta  

Dodano wytłuszczony fragment: 

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające 

osobowość prawną) - poza powiatami i Samorządem Województwa w 2. typie projektu, 

powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych w ramach mandatów 

terytorialnych OSI. 

Doprecyzowanie 

zapisów. 

5.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 5.1. Infrastruktura 

drogowa regionu 

pkt 15 Limity i ograniczenia 

Było: 

Inwestycje w drogi lokalne muszą być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym dla 

Województwa Wielkopolskiego (przygotowanym przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego) lub uzgodnionym z Komisją Europejską Planem Działań. 

Jest: 

Inwestycje w drogi lokalne wybierane są z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w 

Regionalnym Planie Transportowym. 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

sugestią MR. 

6.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 5.1. Infrastruktura 

drogowa regionu 

pkt 15 Limity i ograniczenia 

Było: 

Środki przeznaczone na inwestycje w drogi lokalne w ramach Poddziałania 5.1.2 nie mogą 

stanowić więcej niż 15% alokacji przeznaczonej na transport drogowy w niniejszym 

Działaniu. 

Jest: 

Inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu 

przeznaczonej na transport drogowy. 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

sugestią MR. 
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7.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 5.1. Infrastruktura 

drogowa regionu  

 

Pod opisem działania: 

Drogi wojewódzkie i lokalne 

w ramach CT7 Postanowienia 

Umowy Partnerstwa Wspólna 

Interpretacja 

Dodanie przypisu pod tekstem: UP stanowi również, że inwestycje w rozwój istniejącej lub 

stworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego uwarunkowane będą 

zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych finansowanego ze środków 

własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w 

ramach między innymi CT7 zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa*. 

 

* Pod pojęciem przyszłych terenów inwestycyjnych można rozumieć zarówno teren 

utworzony w ramach projektu w Działaniu 1.3 (Poddziałanie 1.3.3) jak i teren inwestycyjny 

sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta). Jeżeli teren 

inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący drogi lokalnej w ramach Działania 5.1 

(Poddziałanie 5.1.2) automatycznie staje się niekwalifikowalny. 

Doprecyzowanie 

zapisów – stanowisko 

MR. 

8.  

5. Wykaz 

najważniejszych 

dokumentów służących 

realizacji PO 

 Aktualizacja wykazu. Aktualizacja wykazu. 

9.  Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez IZ 

WRPO 2014+ w ramach trybu 

pozakonkursowego 

Aktualizacja wykazu. Aktualizacja wykazu. 

 


