
Uchwała Nr   3696 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  26 maja 2017 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 ze zm.), a także art. 2 pkt 25) i art. 6 ust. 2 w związku z art. 9 ust.1 pkt 

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

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 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 Zarządu Województwa 

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

1023/2015 z 10.09.2015 r., 1086/2015 z 24.09.2015 r., 1355/2015 z 01.12.2015 r., 1429/2015  

z 17.12.2015 r., 1621/2016 z 12.02.2016 r., 1675/2016 z 25.02.2016 r., 1778/2016 z 24.03.2016 r., 

1963/2016 z 05.05.2016 r., 1993/2016 z 13.05.2016 r., 2041/2016 z 20.05.2016 r., 2224/2016 

z 17.06.2016 r., 2305/2016 z 30.06.2016 r., 2480/2016 z 18.08.2016 r., 2546/2016 z 25.08.2016 r., 

2690/2016 z 28.09.2016 r., 2731/2016 z 11.10.2016 r., 2770/2016 z 19.10.2016 r., 2865/2016 

z 18.11.2016 r., 3134/2017 z 20.01.2017 r., 3268/2017 z 16.02.2017 r. oraz 3282/2017 z 24.02.2017 r. 

– poprzez zmianę załącznika do przedmiotowej uchwały nr 479/2015 z 30.04.2015 r. 

tj. Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (SZOOP). 

 

§ 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  3696 /2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  26 maja 2017 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 2014 r.  

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 (WRPO 2014+) 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 z m.in. przyjęciem uchwał 

nr 77, 78 i 79/2017 Komitetu Monitorującego w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów, 

aktualizacją Strategii ZIT w MOF Poznania, uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju, 

doprecyzowaniem zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, aktualizacją kwot 

w Indykatywnym planie finansowym, aktualizacją Rocznych Planów Działań w zakresie Osi 6, 7 i 8, 

aktualizacją Wykazu projektów pozakonkursowych oraz doprecyzowaniem zapisów. 

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. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  3696 /2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia   26 maja 2017 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 1.26) 
 

Lp. Rozdział Działanie/Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 1.2 
Pkt 22-24 

Dopisano poziomy dofinansowania i wkładu beneficjenta dla dużych 
przedsiębiorstw. 

Doprecyzowanie zapisów. 

2. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 1.5.3 
Pkt 6. Typy 
projektów 

Dodano/zmieniono wytłuszczone zapisy: 
Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez: 
a) modyfikacje procesów technologicznycho-produkcyjnych (np. przebudowa 

linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, 
zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła 
odpadowego), w tym systemy zarządzania energią, (…) 

Typy projektów a) i b) (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ 
projektu c) to element dodatkowy. 

Doprecyzowanie zapisów. 

3. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Wybrane 
działania/poddziała
nia Osi 1 
Pkt 7. Typ 
beneficjenta 

Wykluczenia: (…) 
2. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach regionalnej 

pomocy inwestycyjnej: 
- na pomoc przyznawaną projekty dotyczące działalności gospodarczej 
prowadzonej w sektorze 

Doprecyzowanie zapisów dot. pomoc 
publicznej. 

4. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 1.5.3 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięto pkt. 
Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów 
rolnych* są wykluczone ze wsparcia. 

Powielenie informacji nt. wykluczeń 
ujętych w pkt. 7. 

5. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.1.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 
3. Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystującej energię wodną – 
na poziomie 0,15 MWe, minimalna moc instalacji w ramach projektu dla 
pozostałych rodzajów energii – na poziomie 0,5 MWe/MWth. 
Jest: 

Zmniejszenie minimalnej mocy 
instalacji w ramach projektu do 0,3 
MWe/MWth oraz dodanie zapisu o 
możliwości realizacji projektów 
parasolowych. 



3. Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystujących energię wodną – 
na poziomie 0,15 MWe, minimalna moc instalacji w ramach projektu 
wykorzystujących energię słoneczną – na poziomie 0,3 MWe/MWth, 
minimalna moc instalacji w ramach projektu dla pozostałych rodzajów energii – na 
poziomie 0,5 MWe/MWth. 
W przypadku gdy w ramach projektu zainstalowanych  zostanie kilka lub więcej 
urządzeń (instalacji) wykorzystujących to samo źródło energii odnawialnej, to 
należy zsumować  moc  poszczególnych instalacji*. 
* W ramach Działania istnieje możliwość realizacji tzw. projektów parasolowych, 
których beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, a 
odbiorcami ostatecznymi przede wszystkim mieszkańcy terenu objętego daną 
jst/związkiem jst.  

6. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.1.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano: 
4. W ramach Działania przewiduje się możliwość realizacji projektów w 
partnerstwie, przy czym jako partnerzy w projekcie mogą wystąpić wyłącznie 
podmioty wpisujący się w katalog beneficjentów Działania.  
5. W ramach Działania istnieje możliwość realizacji przez pojedynczego 
beneficjenta projektu obejmującego kilka instalacji. 

Doprecyzowanie zapisów. 

7. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.1.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięto: 
9. W ramach działania nie będą wspierane projekty polegające na poprawie 
efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie ich 
konkurencyjności (które będą wspierane w ramach Działania 1.5). 

Doprecyzowanie zapisów. 

8. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.1.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 
11. Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule 
ESCO. 
Jest: 
11. Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule 
ESCO (dotyczy tylko projektów polegających na zastosowaniu wysokosprawnej 
kogeneracji). 

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z 
zapisami WRPO 2014+. 

9. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.1.1 
Pkt 20, 22 i 23 

Dodano: 
(...) c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Aktualizacja aktów prawnych 

10. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Poddziałanie 3.3.3 
Pkt 6 Typy 

Było: 
I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Strategii ZIT w MOF Poznania 



Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

projektów węzłów przesiadkowych (ZWP) polegające w szczególności na: 
1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść i dróg dojazdowych 
oraz dojazdowych tras rowerowych,  
2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innej infrastruktury 
drogowej służącej wyłącznie obsłudze ZWP, (…) 
9. Inwestycjach związanych z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie ZWP, 
przeznaczonych na towarzyszące usługi transportowe (np. wypożyczalnia 
samochodów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/miejskich), (…) 
Jest: 
I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych (ZWP) polegające w szczególności na: 
1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść (w tym 
podziemnych przejść dla pasażerów z peronów do ZWP) i dróg dojazdowych 
oraz dojazdowych tras rowerowych, 
2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innych elementów 
infrastruktury słu żących poprawie jakości obsługi i zwiększeniu 
bezpieczeństwa pasażerów ZWP, w tym peronów dla autobusów, pętli 
autobusowych, wiat przystankowych, zatok autobusowych, oświetlenia miejsc 
obsługi podróżnych, (…) 
9. Inwestycjach związanych z uruchomieniem w obrębie oddziaływania ZWP 
towarzyszących usług transportowych (np. wypożyczalnia samochodów 
elektrycznych, stacje rowerów publicznych/miejskich), (…) 

11. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 3.3.3 
Pkt 7 Typ 
beneficjenta 

Usunięto: 
Typ projektu I 
Jst, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby 
prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania 
gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska. 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Strategii ZIT w MOF Poznania 

12. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 1.5.3 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano/zmieniono wytłuszczony zapis: 
Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie przeprowadzenie 
audytu energetycznego ex ante i audytu efektywności energetycznej ex ante, 
którye posłużyą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz 
wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, oraz 
ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku. Po 
zakończeniu realizacji projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu 
energetycznego efektywności energetycznej ex-post. 

Doprecyzowanie zapisy. 

13. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Poddziałanie 1.5.3 
Pkt 22, 23 i 24 

Dodano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

Rozszerzono katalog rozporządzeń 
pomocowych. 



Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

14. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 4.4 
Pkt 7 Typ 
beneficjenta 

Pkt 10 dotyczący państwowych jednostek organizacyjnych, w tym państwowych 
jednostek budżetowych został przeniesiony na koniec listy i usunięto numerację. 

Uwaga techniczna zgłoszona przez 
Ministerstwo Rozwoju. 

15. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 5.1. 
Pkt 15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano: 
7. Inwestycje w drogi lokalne wybierane są z uwzględnieniem kryteriów 
wskazanych w Regionalnym Planie Transportowym. 

Wprowadzono zgodnie z uwagą 
Ministerstwo Rozwoju. 

16. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działania i 
Poddziałania EFS, 
dla których 
obowiązują dane 
rozporządzenia 
Pkt 20 Pomoc 
publiczna  
i pomoc de minimis 

Aktualizacja publikatora: 
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, str. 1) 
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, str. 1, z późn. zm.) 

Aktualizacja publikatora 
rozporządzeń z pomocy publicznej i 
pomocy de minimis. 

17. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałania 6.3.1 
i 6.3.2 
Pkt 8 Grupa 
docelowa 

Było: 
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia* z jednej z 
poniższych grup: (…) 
Jest: 
Osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej*, które 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające 
jeden z poniższych warunków: (…) 

Doprecyzowanie grupy docelowej 
zgodnie z Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy  
na lata 2014-2020. 

18. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 6.4.2, 
6.6.2, 6.6.3, 8.3.5 
Pkt 9 Instytucja 
Pośrednicząca  

Korekta zapisu: 
Nie dotyczy Związek ZIT 

Aktualizacja zgodnie z uwagami MR. 

19. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 6.6.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 

Usunięcie pkt. 2: 
Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 
3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 
Usunięcie pkt 5: 

Doprecyzowanie zapisów. 



2014+ projektów 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). 
Doprecyzowanie pkt 8: 
Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w 
ramach danego konkursu (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3, 4 i 5). 
Doprecyzowanie pkt 13: 
Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych 
partnerów są zgodne z zakresem właściwego programu profilaktycznego, który jest 
załącznikiem do dokumentacji konkursowej (stosuje się do typów projektów nr 1, 
2, 3) 
Korekta pkt 16: 
Projekt przewiduje udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based 
Medicine (stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 3) (jeśli dotyczy) 
Korekta pkt 17: 
Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą (stosuje się do typów projektów  nr 1, 
2, 3) (jeśli dotyczy) 
Usunięcie pkt 18: 
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). 
Usunięcie pkt 21: 
Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy (w przypadku typów 
projektów 1, 2, 3 i 4) oraz 24 miesiące (w przypadku typu projektu nr 5). 
Usunięcie pkt 22: 
Premiowane będą projekty realizowane przez podmioty deklarujące dotychczasową 
współpracę w obszarze profilaktyki zdrowotnej na obszarze co najmniej 70% gmin 
województwa wielkopolskiego (stosuje się dla typu projektów nr 2). 
Usunięcie pkt 23: 
Premiowane będą projekty pozytywnie wpływające na poprawę dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej(stosuje się do typów projektów nr 1, 3). 
Korekta pkt 24: 
Premiowane będą projekty, których realizatorem jest podmiot, który uczestniczył w 
przygotowaniu programu polityki zdrowotnej, na podstawie którego ma być 
realizowany projekt (stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 3). 



Korekta pkt 25: 
Było: 
Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem społecznym reprezentującym interesy i 
zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej (stosuje się do typów projektów nr 1, 3). 
Jest: 
Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo z partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (jeśli dotyczy). 
Korekta pkt 26: 
Było: 
Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie 
w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób (stosuje się do 
typów projektów nr 1, 2, 3). 
Jest: 
Premiowane będą projekty  przewidujące partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co 
najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu 
danej grupy chorób (stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 3) (jeśli dotyczy). 
Usunięcie pkt 27: 
Premiowane będą projekty, których Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 
3-letnie doświadczenie (stosuje się do typu projektu nr 1, 2)/5-letnie doświadczenie 
(stosuje się do typu projektu nr 2 Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku 
wykrywania raka piersi i szyjki macicy) w realizacji programów zdrowotnych o 
charakterze przesiewowym. 
Korekta pkt 28: 
Premiowane będą projekty zakładające gotowość do wykonywania założeń 
programu w miejscu zamieszkania pacjenta i/lub zapewniające dojazd do miejsca 
świadczenia usługi (stosuje się dla typów projektów nr 1, 3) (jeśli dotyczy). 
Doprecyzowanie pkt 29: 
Premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy posiadają własne zaplecze i 
zasoby do wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji 
medycznej, jeżeli byłaby konieczna (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3, 4). 
Korekta pkt 34: 
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 1, 2, 3). (jeśli dotyczy) 



Usunięcie pkt 35, 36, 37, 38, 39, 40: 
35.Projekty będą realizowane na obszarze całego województwa wielkopolskiego 
(stosuje się dla typu projektu nr 2). 
36.Premiowane będą projekty realizowane w istotnych dla regionu sektorach 
gospodarki, w tym związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami 
(stosuje się dla typu projektu nr 4). 
37.Premiowane będą projekty przewidujące sfinansowanie dodatkowych pakietów 
badań podczas badań okresowych pracowników (stosuje się dla typu projektu nr 4). 
38. Premiowane będą projekty, w których grupę docelową stanowią w 50% osoby 
w wieku 50+ (stosuje się dla typów projektu nr 4 i 5). 
39.Premiowane będą projekty skierowane do grup docelowych z obszarów o 
najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 
(zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji - OSI) (stosuje się dla 
typów projektów nr 4 i 5). 
40.Minimalny poziom efektywności wsparcia przewidziany w ramach projektu 
wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby uczestników, którzy zakończyli udział w 
projekcie (w przypadku projektów typu 5). Efektywność rozumiana jako odsetek 
uczestników projektu, którzy kontynuowali, bądź podjęli zatrudnienie w ciągu 4 
tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. 
Korekta pkt 41: 
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 1,2 i 
3). (jeśli dotyczy). 

20. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.1.1 
i 7.1.2 
 
Pkt 6 Typy 
projektów 

Dodano/zmieniono wytłuszczone zapisy: 
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 
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 zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, 
staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające 
aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z 
uwagami z Ministerstwa Rozwoju. 



z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo, wyposażające uczestnika w kwalifikacje lub kompetencje 
zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia (wraz ze 
stypendiami*), 

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu 
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy tj. np. 
sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na 
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym 
dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami*), zajęcia w 
ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu 
uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego* sfinansowanie zajęć w 
ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 
kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami83) 

umożliwiaj ące podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych osób 
pracujących (wraz ze stypendiami*), organizacja i sfinansowanie usług 
wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów 
z nimi związanych), (…) 

21. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.1.2 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano/zmieniono wytłuszczone zapisy: 
- Premiowane będą projekty skierowane do osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających przesłankę ubóstwa 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o których mowa w Rozdziale 3 
pkt 13 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+. 

Dostosowano do zapisów 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020, zgodnie z 
zaleceniami MR, oraz do zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów 
przyjętych Uchwałą KM WRPO nr 
77/2017. 

22. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.1.2 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano/zmieniono zapisy: 
- W przypadku zgłoszenia chęci do udziału w projekcie osób ze społeczności 
romskiej (o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym), Beneficjent umożliwi im udział w projekcie jest zobowiązany do 
rekrutowania tych osób w pierwszej kolejności do udziału w projekcie i 
obejmowania wsparciem w ramach projektu. 

Dostosowanie zapisów zgodnie z 
uwagami Ministerstwa Rozwoju. 

23. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 

Poddziałanie 7.2.1 
Pkt 6 Typy 
projektów 

Zmieniono zapisy: 
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa 
wspomaganego mieszkań wspomaganych. 

Dostosowanie zapisów do 
Wytycznych w zakresie włączenia 
społecznego. 



Działań WRPO 
2014+ 

24. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.1 
Pkt 21 Wkład ze 
środków unijnych 
na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
25 000 000,00 
Jest: 
15 118 266,00 

Aktualizacja alokacji. Wygenerowane 
oszczędności zostały przeniesione do 
Poddziałania 7.2.2, gdzie planowane 
są do ogłoszenia konkursy dot. 
geriatrii i psychiatrii w ramach 
deinstytucjonalizacji usług. 

25. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.2 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięto wytłuszczony zapis: 
• Projekty są realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Zasad 
Opracowania i Wdrażania Regionalnych Profilaktycznych programów 
zdrowotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej 
są zgodne z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. (…) 

Uaktualnienie obowiązujących 
dokumentów. 

26. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.2 
i 7.2.3 
 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięto zapis: 
• Usługi świadczone w ramach projektów są realizowane zgodnie 

z opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym standardami, dobrymi 
praktyki i wytycznymi. 

Wykreślenie powielających się 
zapisów. 

27. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.2 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięto zapis: 
• Usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty prowadzące w swojej 

działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w 
swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W 
ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług 
opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi 
te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, że 
gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze 
środków publicznych w okresie trwania projektu. 

Dostosowanie do nowych 
wytycznych w obszarze zdrowia oraz 
włączenia społecznego 

28. 2. Informacje na Poddziałanie 7.2.2 Było: Aktualizacja alokacji. Wygenerowane 



temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Pkt 21 Wkład ze 
środków unijnych 
na poddziałanie 
(EUR) 

57 604 705,00 
Jest: 
67 486 439,00 

oszczędności zostały przeniesione do 
Poddziałania 7.2.2, gdzie planowane 
są do ogłoszenia konkursy dot. 
geriatrii i psychiatrii w ramach 
deinstytucjonalizacji usług. 

29. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.2.3 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 
• 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 dos-
konalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach. 

Jest: 
• W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 
dzieci jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci oraz doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach. 

Doprecyzowanie zapisów ze względu 
na brak regulacji, co do placówek 14 
osobowych. 

30. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 7.3.1 
Pkt 6 Typy 
projektów 

Dodano punkt: 
(…) l) ewaluacja działań OWES Aktualizacja zapisów. 

31. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 8.1.1 
Pkt. 20 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodanie nowego punktu jako 7: 
Beneficjent jest organem prowadzącym Ośrodek Wychowania Przedszkolnego, do 
którego skierowane jest wsparcie w ramach projektu. 
Korekta pkt 7 (nowy pkt 8): 
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca 
wychowania przedszkolnego w gminie, która nie otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat 
dofinansowania ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Usunięcie pkt 11: 
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których 
Projektodawcą lub Partnerem jest/są gmina/gminy, której /których dotyczy projekt.    

Doprecyzowanie zapisów, w tym 
zgodnie ze zmianą Kryteriów Wyboru 
Projektów przyjętą Uchwałą nr 
79/2017 KM WRPO 2014+. 

32. 2. Informacje na 
temat Osi 

Poddziałanie 8.1.4 
Pkt 6 Typy 

Było: 
I. „Gimnazjalista z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Strategii ZIT w MOF Poznania 



Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

projektów wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 
Jest: 
I. „Uczeń z pasją” - Kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 

33. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 
Pkt 6 Typy 
projektów 

Było: 
II.  Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych 
(…) 
3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w tym organizacja konkursów matematycznych i 
informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, 
wykładów i warsztatów otwartych.  
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w szczególności w zakresie 
kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-
zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i 
regionalnego rynku pracy. (…) 
Jest: 
II.  Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
(…) 
3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 
organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla 
uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.  
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i 
informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w 
kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku 
pracy. (…) 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Strategii ZIT w MOF Poznania 

34. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 
Pkt 8 Grupa 
docelowa 

Było: 
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w tym szkół specjalnych z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych 
Jest: 
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych w tym szkół specjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych i 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Strategii ZIT w MOF Poznania 



szkół policealnych 

35. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 8.3.5 
Pkt 8 Grupa 
docelowa 

Dodano/zmieniono wytłuszczony zapis: 
1. Uczniowie szkół, w tym specjalnych przysposabiających do pracy, i placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodociani 
pracownicy, (…) 
5. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące 
zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, (…) 

Doprecyzowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

36. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 8.3.5 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Dodano/zmieniono wytłuszczone zapisy: 
• Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół i pracodawców w odniesieniu do zawodów i 
kompetencji. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona we 
współpracy z pracodawcami, powiatowymi urzędami pracy oraz szkołami, a 
wyniki powinny być przekazane organom prowadzącym szkoły (starostwa). 
Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, 
placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o 
charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący bądź osobę uprawnioną do podejmowania decyzji. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia 
instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.  
W zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych diagnoza 
powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz 
oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy 
muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie. 

• Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły  
i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne. 
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i 
ustawiczne (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły i placówki 
systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne w okresie 12 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

• Wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ na rzecz wyposażenia szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół i placówek 
kształcenia zawodowego wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów 

Doprecyzowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 



realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU jest realizowane zgodnie z 
warunkami wskazanymi w podrozdziale 6.1 pkt 1716. 

• Beneficjent zapewni funkcjonowanie, ze środków innych niż europejskie, 
utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących 
zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty 
zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie 
projektu. 

37. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 9.1.1 
Pkt 15 Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodano zapis: 
4. W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, do czasu wprowadzenia 
wszystkich właściwych map potrzeb zdrowotnych, inwestycje dotyczące 
infrastruktury w kontekście opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie 
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
środowiskowych form opieki (zarówno w kontekście deinstytucjonalizacji oraz 
tworzenia środowiskowych form opieki) mogą być współfinansowane od razu po 
przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że diagnoza lub 
dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji. 

Aktualizacja powiązana z uwagami 
MR 

38. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Poddziałanie 9.2.3 
Pkt 12 Instrumenty 
terytorialne 

Dodano zapis: 
Poddziałanie 9.2.3 – nie dotyczy 

Aktualizacja zgodnie z uwagami MR. 

39. 
3. Indykatywny 
plan finansowy 

Indykatywny plan 
finansowy 

Aktualizacja. Aktualizacja. 

40. Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru 
Projektów dla 
EFRR oraz EFS 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami nr 77, 78 i 79/2017 KM WRPO 
2014+. 

Aktualizacja. 

41. Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych 
przez IZ WRPO 
2014+ w ramach 
trybu pozakonkurs. 

Aktualizacja Wykazu zgodnie z uchwałami ZWW w sprawie identyfikacji 
projektów pozakonkursowych. 

Aktualizacja 

42. 
Załączniki 
nr 6, 7 i 8 

Roczny plan 
działania dla Osi 6, 
Osi 7 oraz Osi 8 na 
rok 2017 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami nr 77, 78 i 79/2017 KM WRPO 
2014+, typów projektów, wartości wskaźników i dostosowanie do obowiązującego 
harmonogramu naborów w trybie konkursowym dla WRPO 2014+ na 2017 rok. 

Aktualizacja. 

 


