
Uchwała Nr 2041/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 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, 1778/2016 z 24.03.2016, 1963/2016 

z 05.05.2016 oraz 1993/2016 z 13 maja 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. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 2041/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 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. dostosowanie zapisów do 

przyjętych przez Komitet Monitorujący Kryteriów wyboru projektów, uwzględnieniem uwag 

Ministerstwa Rozwoju, aktualizacją podstaw prawnych, aktualizacją zapisów dotyczących pomocy 

publicznej i pomocy de minimis, aktualizacją zapisów o mechanizmach terytorialnych, 

wprowadzeniem zapisów dla brakujących poddziałań ZIT. 

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 2041/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 1.14) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane działania i 

poddziałania 

pkt 1 Działanie/poddziałania, 

pkt 12 Instrumenty 

terytorialne, pkt. 14 Podmiot 

odpowiedzialny za nabór 

i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów 

Aktualizacja zapisów o instrumentach terytorialnych. 

Wynika z przyjęcia 

Strategii obu ZIT 

przewidzianych w 

WRPO oraz podpisania 

Mandatów 

Terytorialnych z OSI. 

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane działania i 

poddziałania 
Aktualizacja nazw wytycznych. 

Aktualizacja nazw 

wytycznych. 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane działania i 

poddziałania 

Aktualizacja: 

 pkt. 20 Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

 pkt. 22 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

 pkt 23 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą instytucję) 

 pkt 24 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

uwagą z MR. 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Wybrane działania i 

poddziałania 

Aktualizacja podstawy prawnej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Aktualizacja podstawy 

prawnej 

5.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

pkt 6 Typ beneficjenta 

Dodanie zapisu:  

W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji gruntów i budynków 

(EGiB) zostanie dostosowana do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu 

Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW). 

Doprecyzowanie 

zapisów 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

Dodano wytłuszczony fragment: 

5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające 

osobowość prawną) 

Doprecyzowanie 

zapisów  
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Działań WRPO pkt 7 Typ beneficjenta 

7.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych 

pkt 7 Typ beneficjenta 

Aktualizacja podstawy prawnej ustawy o samorządzie powiatowym. Aktualizacja 

8.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych pkt 15 limity i 

ograniczenia pkt. 13.  

Aktualizacja podstawy prawnej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

 
Aktualizacja 

9.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych pkt 15 limity i 

ograniczenia pkt. 13.  

 

Dodano wytłuszczony fragment: 

 

W obszarze informacji przestrzennej wspierany będzie w szczególności cyfrowy rozwój 

publicznych rejestrów geodezyjnych. W ramach tego typu interwencji kwalifikowane 

będą także wydatki związane z pracami przygotowawczymi (w tym pomiarami 

terenowymi), jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego 

projektu oraz do wysokości 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Do wydatków związanych z pracami przygotowawczymi zaliczyć należy: 

1. koszty związane z inwentaryzacją zasobów geodezyjnych - (koszty analizy 

danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno – prawnej) 

2. koszty geodezyjnych pomiarów terenowych, prowadzonych na etapie przed 

przystąpieniem do prac zasadniczych obejmujących modernizację, przetworzenie i 

udostępnienie w postaci cyfrowej danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych,  

w tym rejestrów publicznych.  

Organicznie to wynika z faktu, że wydatki ponoszone w Poddziałaniu 2.1.2 powinny 

obejmować przede wszystkim wydatki związane z cyfryzacją istniejącego zasobu 

geodezyjnego, nie zaś wydatki na jego utworzenie lub rozszerzenie.  

Doprecyzowanie 

zapisów 

10.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów 

publicznych pkt 15 limity i 

ograniczenia pkt. 13 

Dodanie kolejnego punktu w limitach i ograniczeniach: 

W przypadku Poddziałania 2.1.2 w wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych 

ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w celu włączenia 

EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Wielkopolskiego (SIPWW). 

Doprecyzowanie 

zapisów 

11.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie  2.1.3 Rozój 

elektronicznych usług 

publicznych  

 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w 

ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

12.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 3.3.4 Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w 

tym mobilność miejska w 

ramach ZIT dla rozwoju AKO 

 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 3.3.4  Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

13.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 4.3.1 

Gospodarka wodno – 

ściekowa 

pkt 7 Typ beneficjenta 

Dodano typ beneficjenta: 

3. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego. 
Aktualizacja 
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14.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 4.4.4 

Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

15.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 5.1.4 

Infrastruktura drogowa 

regionu w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 5.1.4 Infrastruktura drogowa regionu w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

16.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.2 Aktywizacja 

zawodowa 

Pkt 6 Typy projektów 

Było: 

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: (…) 

Jest: 

Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: (…) 

Zmiana zapisów zgodnie 

ze stanowiskiem MR. 

17.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.3 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.1 i 6.3.2 

Pkt 20 Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

Było: 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013)  

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014) 

Jest: 

1. Pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)  

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014). 

Doprecyzowanie 

zapisów 

18.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.3.1 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość 

Pkt 21 Wkład ze środków 

unijnych na działanie (EUR) 

Zmiana alokacji z 37 000 000 EUR na 33 540 000,00 EUR 

i usunięcie przypisu: 

Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec zmianie po zakończeniu negocjacji 

Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 

Wytyczne MIR). 

Zmniejszenie alokacji 

wynika z wyodrębnienia 

środków na poddziałanie 

6.3.2. 

19.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.3.2 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Tytuł poddziałania 

Usunięto przypis: 

Ostateczny kształt Poddziałania zostanie ustalony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. 

Strategia ZIT AKO 

została przyjęta, 

zaktualizowano zapisy w 

poddziałaniu. 

20.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Poddziałanie 6.3.2 

Samozatrudnienie i 

Dodano poniższe punkty: 

 Premiowane będą projekty zakładające stworzenie dodatkowych miejsc pracy. 

Dostosowano zapisy do 

Kryteriów Wyboru 
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Priorytetowych i 

Działań WRPO 

przedsiębiorczość w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Pkt 15 Limity i ograniczenia 

 Premiowane będą projekty zakładające udział uczestników z gmin wiejskich lub 

wiejsko-miejskich w grupie docelowej projektu. 

 Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie w organizacją pozarządową, 

jednostką samorządu terytorialnego lub instytucją rynku pracy. 

 Premiowane będą projekty, w których wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu na terenie AKO. 

 

Usunięto: 

 Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

Projektów 

zatwierdzonych przez 

KM WRPO 2014+ w dn. 

9 maja 2016 roku. 

21.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.3.2 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Pkt 15 Limity i ograniczenia 

Było: 

 Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w branżach 

zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub 

branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 

Jest: 

 Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze 

inteligentnych specjalizacji. 

Dostosowano zapisy do 

Kryteriów Wyboru 

Projektów 

zatwierdzonych przez 

KM WRPO 2014+ w dn. 

9 maja 2016 roku. 

22.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.3.2 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Pkt 21 Wkład ze środków 

unijnych na działanie (EUR) 

Wyodrębnienie alokacji: 3 460 000 EUR 

i usunięcie zapisu: Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony 

zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w 

zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym 

regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR). 

Wyodrębnienie środków 

na poddziałanie 6.3.2 

wynika z przyjęcia 

Strategii ZIT AKO i 

możliwości 

uruchamiania naborów. 

23.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

5. Lista wskaźników produktu 

Dodanie wskaźnika: 

Liczba osób objętych programem profilaktycznym wczesnego wykrywania gruźlicy 

(osoby) 

Aktualizacja 

24.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

6. Typy projektów 

Było: 

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i 

raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania 

informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – 

lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Jest: 

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i 

raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania 

informacyjno-edukacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom 

opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

Aktualizacja 

25.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

6.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 2) 

8. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w 

Aktualizacja 
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 ramach danego konkursu (stosuje się dla typów projektów nr 4 i 5). 

Jest: 

6.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 (stosuje się dla typów 

projektów 1,2 i 3) 

8. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w 

ramach danego konkursu (stosuje się dla typów projektów nr 1,3,4 i 5). 

26.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodanie nowych kryteriów wyboru projektów 

Aktualizacja kryteriów 

wyboru projektów 

zgodnie z 

rekomendacjami 

Komitetu Sterującego ds. 

zdrowia 

27.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

21. Wkład ze środków 

unijnych na działanie (EUR) 

Było: 

31 100 000,00 

Jest: 

27 342 000,00 

 

28.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.5 

Doskonalenie kompetencji 

osób pracujących i wsparcie 

procesów adaptacyjnych 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Usunięcie zapisu Korekta 

29.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 6.5 

Doskonalenie kompetencji 

osób pracujących i wsparcie 

procesów adaptacyjnych 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

 

Było: 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 

Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 

jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% 

wydatków projektu. 

Jest: 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 

Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 

jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

Korekta 

30.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

6. Typy projektów 

 

Przypis do zapisu: 

„1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację 

społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: 

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

Doprecyzowanie 

zapisów 
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 pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, 

Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub 

Warsztatach Terapii Zajęciowej
*
...” 

 

 

Było: 
*
„Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu o 

Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów 

działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej 

ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostanie uwzględniona w wezwaniu do 

złożenia wniosków dla projektów pozakonkursowych oraz w Regulaminie konkursu 

dla projektów konkursowych.” 

 

Jest: 
*
„Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu o 

Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów 

działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej 

ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i zostanie uwzględniona w Regulaminie 

konkursu dla projektów konkursowych.” 

31.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

6. Typy projektów 

 

Było: ” koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych 

uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich 

opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki 

reintegracji” 

Jest: „koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku osób z 

niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki 

reintegracji” 

Korekta sformułowania. 

 

32.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Było: „2. Wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 

zastosowania w pierwszej kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, w tym do oddalonych od rynku pracy i skierowanych do objęcia 

Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy do wsparcia w ramach Osi 

Priorytetowej VII., co do zasady kwalifikują się osoby, które zgodnie z mechanizmem 

profilowania osób bezrobotnych pod kątem stopnia oddalenia od rynku pracy oraz 

gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III – tzw. oddalonych od rynku 

pracy. Beneficjent jest zobowiązany do objęcia wsparciem w co najmniej 60% osób 

należących do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we 

współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację 

Indywidualnego Planu Działania” 

 

Doprecyzowanie zapisu 

(na podstawie 

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). 
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Jest: „2. W celu zapewnienia linii demarkacyjnej pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie 

wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów CT 9 wsparcie jest kierowane do 

osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest 

niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób zakwalifikowanych do 

III profilu pomocy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w 

oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy.” 

33.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Usunięto: „2. ...W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy do wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VII., co do zasady kwalifikują 

się osoby, które zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem 

stopnia oddalenia od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do 

grupy III – tzw. oddalonych od rynku pracy. Beneficjent jest zobowiązany do objęcia 

wsparciem w co najmniej 60% osób należących do III profilu pomocy, których 

aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem 

Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania. 

3. Co najmniej 50% uczestników projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub 

równoważny”  

 

Dodano:  

„3. Grupę docelową projektu stanowią osoby należące do III profilu pomocy. Procent 

udziału wyżej wymienionych osób wskazany zostanie w kryterium, określonym dla 

Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

4. W przypadku projektu PCPR, MOPR, OPS (I PULA) każdy uczestnik projektu 

podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym 

5. W przypadku projektu realizowanego w ramach II PULI każdy uczestnik projektu 

podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem 

socjalnym: w przypadku osób bezdomnych - indywidualny program wychodzenia z 

bezdomności; w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS – 

indywidualny program zatrudnienia socjalnego; w przypadku osób niepełnosprawnych 

oraz osób w ramach interwencji kryzysowej program działań indywidualnych na 

zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego; osoby, które nie są w żadnej 

powyższej sytuacji, podpisują i realizują kontrakt/porozumienie z wnioskodawcą 

określający prawa i obowiązki stron, uwzględniający IPD oraz mający na celu postęp 

uczestników w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar.  

6.W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów PCPR, MOPR, OPS 

(I PULA), wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy 

społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z Ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie 

dla tych osób jest realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja, o 

którym mowa w w/w Ustawie” 

Korekta zapisu (zgodnie 

z kryteriami) oraz 

doprecyzowanie zapisu 

w pkt 6 (na podstawie 

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). 

 

34.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

Było: „6. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie 

przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości 

realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o 

których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Usługi aktywnej 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

kryteriami. 



 

    8 | S t r o n a  

WRPO 15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

integracji zawodowej mogą być realizowane w szczególności przez podmioty wskazane 

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.” 

Jest: 

„6. W przypadku projektu PCPR, MOPR, OPS (I PULA) projekt przewiduje 

wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji 

powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których 

mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Instrumenty aktywnej 

integracji zawodowej mogą być realizowane w szczególności przez podmioty wskazane 

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” 

35.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Było: 

„6.Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej współpracują z 

PCPR/MOPR/OPS w zakresie koordynacji aktywizacji społeczno-zawodowej 

poszczególnych uczestników projektu. 

7.Beneficjent inny niż PCPR/MOPR/OPS zobowiązuje się do informowania 

PCPR/MOPR/OPS o realizowanym projekcie i formach wsparcia uzyskanych przez 

uczestników. 

8.Warunkiem realizacji projektu w 2 typie operacji jest konieczność nawiązania przez 

Beneficjenta partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu 

(wyłącznie w połączeniu z typem 1).” 

Jest: 

„7.OPS, PCPR, MOPR podpisują z jednostkami zajmującymi się aktywizacją na rynku 

pracy, w tym m.in. z Powiatowymi Urzędami Pracy, agencjami zatrudnienia, Centrami 

Integracji Społecznej, Klubami Integracji Społecznej, umowę/porozumienie w zakresie 

koordynacji aktywizacji społeczno-zawodowej poszczególnych uczestników projektów, 

którzy zostali objęci działaniami aktywizacji zawodowej. W zależności od zakresu 

współpracy, umowa (porozumienie) dotyczące koordynacji powinna być podpisana na 

jak najwcześniejszym etapie wdrożenia projektu, najlepiej przed rozpoczęciem 

udzielania wsparcia uczestnikom projektu. 

8.Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami 

Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup 

docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych, w tym osób, które 

zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku 

pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od 

rynku pracy. 

9.Beneficjent zapewnia, że w przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych z III 

profilu informacja o uzyskanym wsparciu wraz z ewentualnymi rekomendacjami dla 

dalszej pracy z bezrobotnym zostanie przekazana do właściwego PUP. 

10.Beneficjent zapewnia, że w przypadku objęcia wsparciem rodzin/osób, które są 

klientami OPS/MOPR/PCPR informacja o uzyskanym wsparciu wraz z ewentualnymi 

rekomendacjami dla dalszej pracy z klientem zostanie przekazana do właściwego 

Korekta zapisów 

(zgodnie z kryteriami 

dostępu). 
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OPS/MOPR/PCPR. 

11.Projekt służący sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność 

społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na 

ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację, realizowany jest w partnerstwie z 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1.” 

36.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: „10. W ramach wydzielonej alokacji finansowej istnieje możliwość realizacji 

projektu wyłącznie przez podmiot ekonomii społecznej reintegracyjny realizujący usługi 

reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, 

KIS, ZAZ, WTZ).” 

Zmiana zapisów 

(zgodnie z założeniami 

konkursu 7.1.2 z 2016 

r.). 

37.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Pkt. 13 zamiana słowa „rekomenduje” na „wymaga” 
Doprecyzowanie 

zapisów 

38.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: „12. Zalecany okres realizacji projektów to 36 miesięcy.” 

Jest: „14. Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące.” 

Aktualizacja zapisów 

zgodnie z kryteriami. 

39.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: „15.Projekty zakładają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodne 

z zaplanowaną ścieżką reintegracji (IPD)” 

Jest: „ 17. Projekty zakładają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodne 

z zaplanowaną ścieżką reintegracji (Indywidualny Plan Działania). Każdy 

uczestnik/uczestniczka projektu zostanie objęty IPD lub dokumentem 

równoważnym.” 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

kryteriami. 

40.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto:  „20. Tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych, o których mowa w 

ustawie z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwłaszcza CIS, uwzględnia 

aspekt terytorialnego nasilenia problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa” 

Zmiana zapisów 

(zgodnie z założeniami 

konkursu 7.1.2 z 2016 

r.). 

41.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano:  

„22.Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym 

umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. 

23.Projekt przewiduje preferencje dla osób otrzymujących wsparcie z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.” 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

kryteriami. 

42.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: „22. Premiowane będą projekty realizowane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (jednostkę organizacyjną jst) i/lub w partnerstwie z jst (jednostkę 

organizacyjną jst)” 

Jest: „ 25. Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jst (jednostkę 

organizacyjną jst) lub NGO (organizacją pozarządową).” 

Przeformułowanie zapisu 

zgodnie z kryteriami. 

43.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

Było: ” 28. Premiowane będą projekty skierowane w co najmniej 20% do osób lub 

rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o 

których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

Doprecyzowanie zapisu. 
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WRPO 15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.” 

Jest: „28. Premiowane będą projekty skierowane do osób lub rodzin spełniających 

przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, 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. Procent udziału wyżej wymienionych osób wskazany zostanie w kryterium 

premiującym, określonym dla Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+.” 

44.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Pkt 31. Usunięto : „Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w pierwszej kolejności 

do powyższych osób”. 

Korekta zapisu zgodnie z 

kryteriami. 

45.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było:” 29. Premiowane będą projekty, w których każdy uczestnik projektu, niemający 

określonego III profilu pomocy i pozostający bez pracy, po ukończeniu udziału w 

projekcie zarejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy.” 

Jest: „29. Premiowane będą projekty, w których każdy uczestnik projektu, niemający 

określonego III profilu pomocy i pozostający bez pracy, po ukończeniu udziału w 

projekcie zobowiązany jest do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.” 

Doprecyzowanie 

zapisów zgodnie z 

kryteriami. 

46.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna 

integracja – projekty 

konkursowe 

 

15.Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano: 

 „31. W przypadku zgłoszenia chęci do udziału w projekcie osób ze społeczności 

romskiej (o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym), Beneficjent jest zobowiązany do rekrutowania tych osób w pierwszej 

kolejności do udziału w projekcie i obejmowania wsparciem w ramach projektu. 

32. W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z 

Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych.” 

Aktualizacja zapisów. 

47.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZITdla 

MOF Poznania 

6. Typy projektów 

W punkcie 1 dodano: „(Dz. U. 2015, poz. 332 z późn. zm.)” 
Uzupełnienie podstawy 

prawnej. 

48.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

7.Typ beneficjenta 

Było: ”podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera.” 

Jest: „podmioty ekonomii społecznej, w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  – wyłącznie w 

charakterze partnera.” 

Doprecyzowanie 

zapisów 

49.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZITdla 

MOF Poznania 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: „1... oraz Podręcznikiem Zasad Opracowania i Wdrażania Regionalnych 

Profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.” 

 

 

Wskazany podręcznik 

nie został opublikowany 
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50.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZITdla 

MOF Poznania 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: „7. Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta 

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. 

Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach 

usług świadczonych w lokalnej społeczności lub w celu umożliwienia osobom 

przebywającym w opiece instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych, 

przejście do usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

8.Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów 

funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących, z 

zastrzeżeniem wynikającym z pkt 13.”  

 

Aktualizacja zapisów 

(punkty odnoszą sie do 2 

typu projektu, który nie 

jest realizowany w 

ramach Poddziałania 

7.2.3) 

51.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków/forma 

płatności 

Słowo „zakres” zastąpiono słowem „ramy”. korekta 

52.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZITdla 

MOF Poznania 

21. Wkład ze środków 

unijnych na poddziałanie 

(EUR) 

Było: „Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie 

po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie 

pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym 

regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).” 

Jest: „5 369 000,00” 

Aktualizacja zapisów 

53.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZITdla 

MOF Poznania 

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli dotyczy) 

Było: Min. 50 tys. PLN 

Jest: Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN 
Przeformułowanie zapisu 

54.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych  

i Działań 

WRPO 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 

społeczne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

 

 

Definicje pojęć pod tabelą. 

Było: „Do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w szczególności:  

i. usługi wspierania rodziny, o których mowa w pkt 24 lit. c” 

 

Jest: „Do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w szczególności:  

i. usługi wspierania rodziny, o których mowa w pkt 24 lit. c Rozdziału 3 

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;” 

Doprecyzowanie zapisu 

55.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie 

ogólne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Było: 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 

pomieszczeń. (maks. 10% finansowania unijnego). 

Jest: 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 

pomieszczeń. (maks. 10% wartości projektu). 

Doprecyzowanie 
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56.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie 

ogólne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

21. Wkład ze środków 

unijnych na działanie (EUR) 

Było: 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR). 

Jest: 

4 351 000,00 

Doprecyzowanie 

57.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy 

6. Typy projektów 

Dodanie nowego typu: 

6. Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, 

ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i 

teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w 

systemie szkolnym i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami 

rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach Rzemieślniczych) poprzez: 

a. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe poprzez: 

 staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres 

kształcenia zawodowego praktycznego, 

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z 

podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające 

uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 

 nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy 

rzemieślnicze w powiązaniu z rzemieślnikami, uczniami i 

nauczycielami. 

            

b) Doskonalenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w rzemiośle (w 

tym osób nie będących pracownikami szkół) z wyłączeniem szkoleń wymaganych 

przepisami prawa (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt.. a) 

 

c) Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych (w tym osób 

nie będących pracownikami szkół) oraz doposażenie cechów rzemieślniczych i izb 

rzemieślniczych w sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w ppkt. a) 

Doprecyzowanie 

zapisów 

58.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

W przypadku projektów ukierunkowanych na realizację zadań w ramach kształcenia 

dualnego, w ramach wyodrębnionej alokacji, projekt musi być realizowany przez /we 

współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w 

Wielkopolsce. 

Jest: 

Projekt musi być realizowany przez/we współpracy z Izbą/Izbami Rzemieślniczymi 

działającymi na obszarze Wielkopolski oraz we współpracy z cechami rzemieślniczymi 

zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w Wielkopolsce (dotyczy projektów 

Doprecyzowanie 
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realizowanych przez/we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach 

rzemieślniczych w Wielkopolsce). 

59.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie 

zawodowe młodzieży i 

dorosłych w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

 

16.Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Było: 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 

pomieszczeń. (maks. 10% finansowania unijnego). 

 

Jest: 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i 

pomieszczeń. (maks. 10% wartości projektu). 

 

Doprecyzowanie 

60.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie 

zawodowe młodzieży i 

dorosłych w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

19.Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków i 

planowany zakres systemu 

zaliczek 

Korekta zapisu nazwy Wytycznych na poprawny: 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na 

lata 2014-2020 

Korekta 

61.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie 

zawodowe młodzieży i 

dorosłych w ramach ZIT dla 

MOF Poznania 

21. Wkład ze środków 

unijnych na działanie (EUR) 

Było: 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR). 

Jest: 

 4 722 000,00 

Aktualizacja  

62.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie 

zawodowe młodzieży i 

dorosłych w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i 

dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

63.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.2.2 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

64.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.1 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury przedszkolnej 

6. Typy projektów 

Dodanie spójnika „lub”: 

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez: 

a) adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i 

doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) 

istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych 

formach edukacji przedszkolnej, 

Doprecyzowanie 

65.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Poddziałanie 9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia 

Dodanie spójnika „lub”: 

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez: 

Doprecyzowanie 
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Działań WRPO zawodowego 

6. Typy projektów 

a) przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym 

nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i 

ustawicznemu) istniejących obiektów 

66.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań 

promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji 

realizowane są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez beneficjenta pozytywnej 

opinii  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji 

Jest: 

Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań 

promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji 

realizowane są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji 

Doprecyzowanie 

67.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej 

6. Typy projektów 

Było: 

1.Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty 

kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji 

języków obcych, poprzez: 

- przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz wyposażenie (sprzęt i pomoce 

dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę 

i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) 

nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. (…) 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i 

innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”): 

- projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego. 

 

Jest: 

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w 

tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, 

poprzez: 

- przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i 

pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz 

budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań 

dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. (…) 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i 

innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”): 

- projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te 

realizowane poza systemem oświaty. 

Doprecyzowanie 

68.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

9. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań 

promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji 

realizowane są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez samorząd województwa 

pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej 

inwestycji 

Doprecyzowanie 
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Jest: 

9. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do działań 

promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji 

realizowane są pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji 

69.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

Działanie 9.3.5 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej w 

ramach ZIT dla rozwoju AKO 

4. Lista wskaźników rezultatu 

bezpośredniego 

Było: 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR). 

Jest: 

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 

zawodowego (osoby). 

Aktualizacja 

70.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

Działanie 9.3.5 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej w 

ramach ZIT dla rozwoju AKO 

5. Lista wskaźników produktu 

Było: 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR). 

Jest: 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.). 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 

infrastruktury edukacyjnej (osoby) 

Aktualizacja 

71.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

6. Typy projektów 

Było: 

III. Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze 

Metropolii Poznań  

- przebudowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów szkoleniowych jak 

również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i 

materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu 

Jest: 

III. Rozwój infrastruktury pozostałych placówek kształcenia zawodowego na obszarze 

Metropolii Poznań 

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe i ustawiczne. 

- przebudowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów szkoleniowych jak 

również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i 

materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu. 

Doprecyzowanie 

72.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

Było: 

3. szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich ograna 

prowadzące 

Jest: 

3. podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie 

Korekta zapisu 
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7. Typ beneficjenta zawodowe i ustawiczne 

73.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

15. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Usunięcie zapisu: 

2. Inwestycje w infrastrukturę podnoszącą sprawność fizyczną uczniów mogą być 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie braków bądź niedoborów w istniejących 

placówkach edukacyjnych, przy uwzględnieniu diagnoz demograficznych. Nie 

przewiduje się dofinansowania hal widowiskowo-sportowych, pływalni, lodowisk i 

stadionów 

Korekta zapisu 

74.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Poddziałanie 9.3.5 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Wprowadzenie zapisów Poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Aktualizacja 

75.  
Załącznik nr 2 

do SZOOP 

Załącznik 2. Tabela 

wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań 

Aktualizacja tabeli wskaźników Aktualizacja 

 


