
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 873/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 czerwca 2019 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 3.6) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Dla wszystkich 
Działań WRPO w 
ramach, których 
udzielane jest 
wsparcie z EFRR 
pkt 19 Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Było: 
Uproszczone formy rozliczania wydatków – nie dotyczy 
Jest: 
W ramach Działania dopuszcza się zastosowanie uproszczonych form rozliczania wydatków 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ze zm." 

W związku ze zmianą wytycznych 
ws. kwalifikowalności konieczne 
jest wprowadzenie 
przedmiotowego zapisu – dotyczy 
rozliczania kosztów pośrednich. 

2.  

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

Działanie 4.4.1 pkt. 7 
typ beneficjenta 
(przypis 62, str. 147) 

Było: 
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 2012 r., poz. 406 ze zm.) 
Jest: 
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. 2018 r., poz. 1983 ze zm.) 

Aktualizacja podstawy prawnej. 

3.  

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

Działanie 4.4.1 pkt. 7 
typ beneficjenta 
(przypis 66 str. 152) 

Usunięcie przypisu:  
Zgodnie z zasadami demarkacji pomiędzy programami regionalnymi (RPO) a Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) projekty dotyczące: 
a) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, 
jak i ruchomych); 
b) rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich; 
c) rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 
d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia 
przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki 
e) obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez 
Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za 
Pomniki Prezydenta RP, 

Usunięcie przypisu w związku z 
wyczerpaniem możliwości 
wsparcia projektów z zakresu 
kultury ze środków POIiŚ i 
związaną z tym możliwością 
rozszerzenia zakresu interwencji 
WRPO 2014+. 

 



 

realizowane w PO IiŚ będą mieścić się w kwotach 2 - 5 mln euro (10 mln euro dla obiektów 
UNESCO) kosztów całkowitych (w ramach PO IiŚ w przypadku projektów polegających 
wyłącznie na zakupie wyposażenia będą one mieścić się w przedziale 0,5-5 mln euro 
kosztów całkowitych). 
W ramach RPO projekty określone w ppkt a,b,c,d,e będą mieścić się w kwotach do 2 mln 
euro kosztów całkowitych. 

4.  

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

Poddziałanie 4.4.1 
pkt 22 Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych 
 

Było: 

85% (...) 

Jest: 

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: 

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają 
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 (...) 

Doprecyzowanie zapisów w 
zakresie projektów generujących 
dochód. 

5.  

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

Poddziałanie 4.4.1 
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) 

Było: 

85% 

Jest: 

Do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu dla projektów rewitalizacyjnych* 

*  Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla województwa wielkopolskiego środki 
budżetu państwa nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami 
pomocy publicznej, pomocy de minimis lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 
61 rozporządzenia nr 1303/2013.  

Po spełnieniu kryterium dotyczącego rewitalizacji stanowiącego jedno z kryteriów wyboru 

projektów w ramach Działania. 

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu dla pozostałych projektów z zastrzeżeniem, 
iż: 

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie 
mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 

Umożliwienie dofinansowania 
projektów rewitalizacyjnych ze 
środków Budżetu Państwa zgodnie 
z zapisami Kontraktu 
Terytorialnego dla województwa 
wielkopolskiego.  



 

lata 2014 – 2020 (...) 

6.  

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

Poddziałanie 4.4.1 
pkt 24 Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
15% (...) 
Jest: 
15% 
- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie 
mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014 – 2020 (...) 
 

Doprecyzowanie zapisów w 
zakresie projektów generujących 
dochód. 

7.  

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

Działanie 4.4 pkt 25 
Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) (jeśli dotyczy) 

Wykreślenie zapisów dotyczących linii demarkacyjnej z POIiŚ zgodnie z pkt. 3 niniejszej 
tabeli.  

Zmiana związana z wyczerpaniem 
możliwości wsparcia projektów z 
zakresu kultury ze środków POIiŚ i 
związaną z tym możliwością 
rozszerzenia zakresu interwencji 
WRPO 2014+. 

8.  

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

Podziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 

Było: 
30 540 000,00 
Jest: 
30 899 260,73 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca 
przeznaczenie wolnych środków 
EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT AKO na projekt 
znajdujący się na liście rezerwowej 
w Poddziałaniu 8.3.5. 

9.  

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

Podziałanie 6.3.2 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 

Było: 
3 460 000,00 
Jest: 
3 100 739,27 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca 
przeznaczenie wolnych środków 
EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT AKO na projekt 
znajdujący się na liście rezerwowej 
w Poddziałaniu 8.3.5. 



 

10.  

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

Działanie 7.2 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było:  
W przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich (typ 2) pierwszeństwo ponad 
wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby 
niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 
(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
 
Jest: 
W przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich (typ 2) pierwszeństwo ponad 
wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby, których dochód nie przekracza 
określonego w 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 
progu właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

Zmiana zapisów zgodnie z 
uwagami MIIR dotyczącymi 
planowanych zmian w 
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.   

11.  

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

7.2.2. Usługi 
społeczne 
i zdrowotne – 
projekty konkursowe 
17.Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
Dla projektów realizowanych w ramach 5 i 6 typu przyjmuje się możliwość zastosowania 
wyższego udziału środków trwałych w wartości projektu, tj. na poziomie 20%. 
Jest: 
Dla projektów realizowanych w ramach 5 i 6 typu przyjmuje się możliwość zastosowania 
wyższego udziału środków trwałych i crosss- financingu (łącznie) w wartości projektu, tj. 
na poziomie maksymalnie 20%. 

Doprecyzowanie zapisów zgodnie 
z uwagą Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju. 

12.  

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

Poddziałanie 7.2.3. 
Usługi społeczne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 
7. Typ beneficjenta 

Było: Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania: 
- jednostki samorządu terytorialnego; 
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i 
sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami; 
- organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera; 
- 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. 
 
Jest: Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania: 

Usunięcie zapisów w celu 
ujednolicenia względem treści 
Strategii ZIT MOF Poznania. 



 

- jednostki samorządu terytorialnego; 
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i 
sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami; 
- organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera; 
- podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera. 

13.  

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

Podziałanie 8.3.1 
 

Było:27 140 545,00 
Jest: 25 844 471,27 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca 
przeznaczenie wolnych środków 
EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT AKO na projekt 
znajdujący się na liście rezerwowej 
w Poddziałaniu 8.3.5 oraz 
realizację projektu 
pozakonkursowego w Poddziałaniu 
8.3.3. 

14.  

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

Podziałanie 8.3.3 
6. Typy projektów 

1. Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie 
wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy*.  
Dodano przypis: 
*W ramach projektu uzupełniającego „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – 
praktyki i sta że” zakładana jest dopłata do wysokości stypendium za udział w praktyce 
zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych 
kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. Dopłata dotyczyć będzie uczniów, którzy rozpoczną staże w 
projekcie CZ BIS po dniu uruchomienia projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – praktyki i staże”. Dopłata realizowana jest w ramach projektu uzupełniającego 
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”. 

Doprecyzowanie zapisu w związku 
z realizacją w ramach Poddziałania 
projektu pozakonkursowego „Czas 
zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – praktyki i staże”. 

15.  

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

Podziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Wykre ślenie zapisu: 
Minimalny okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi 150 godzin 
a maksymalny nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do jednego ucznia. Za udział 
w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium nie więcej 
niż 1250 zł. Stypendium jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. 
W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin 
wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wnioskodawca zapewni realizację 
praktyk zawodowych i staży dla uczniów w ich ostatnim roku nauczania. Wnioskodawca 
powinien zapewni, że liczba uczniów odbywających staż lub praktykę zawodową w jednym 
czasie, w jednym przedsiębiorstwie będzie uzależniona/wynikała od/z wielkości 

Usunięcie zapisu w związku z 
realizacją w ramach Poddziałania 
projektu pozakonkursowego „Czas 
zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – praktyki i staże”. 



 

przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych staży i praktyk. 

16.  

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

Podziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Dodanie do części Limitów i ograniczeń dla Poddziałania związanych z realizacją projektu 
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” zapisu (jeśli dotyczy). 

Dostosowanie zapisów w związku 
z realizacją w ramach Poddziałania 
projektu pozakonkursowego „Czas 
zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – praktyki i staże”. 

17.  

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

Podziałanie 8.3.3 
Było: 12 509 620,00 
Jest:  13 446 433,00     
 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca realizację 
projektu pozakonkursowego w 
Poddziałaniu 8.3.3. 

18.  

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

Podziałanie 8.3.5 
Było:3 355 000,00 
Jest:3 714 260,73 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca 
przeznaczenie wolnych środków 
EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT AKO na projekt 
znajdujący się na liście rezerwowej 
w Poddziałaniu 8.3.5. 

19.  

3. Indykatywny 
plan finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne 
w EUR) 

Indykatywny plan 
finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne w 
EUR) 

Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Poddziałań: 
 Było (euro) Jest (euro) 
działanie 6.3 34 000 000,00 34 000 000,00 
poddziałanie 6.3.1 30 540 000,00 30 899 260,73 
poddziałanie 6.3.2       3 460 000,00 3 100 739,27 

działanie 8.3 58 213 127,00 58 213 127,00 
poddziałanie 8.3.1 27 140 545,00 25 844 471,27 
poddziałanie 8.3.3 12 509 620,00 13 446 433,00    

poddziałanie 8.3.5 3 355 000,00 3 714 260,73 
 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w ramach 
Programu umożliwiająca 
przeznaczenie wolnych środków 
EFS występujących w ramach 
Strategii ZIT AKO na projekt 
znajdujący się na liście rezerwowej 
w Poddziałaniu 8.3.5 oraz 
realizacje projektu 
pozakonkursowego w Poddziałaniu 
8.3.3. 



 

20.  Załącznik nr 3.  
Kryteria wyboru 
projektów  

Aktualizacja zapisów. 

Aktualizacja zgodnie z 
zatwierdzonymi kryteriami na 
posiedzeniu KM WRPO 2014 +  
Aktualizacja zgodnie z zapisami 
Szoop 2014+. 

21.  Załącznik nr 4. 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych  
przez IZ WRPO 
2014+ w ramach 
trybu 
pozakonkursowego 

Aktualizacja załącznika w zakresie projektu pt: „Czas zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – praktyki i staże”. 

Aktualizacja zapisów. 

22.  
Załącznik nr 
6,8.  

Roczny Plan Działań 
dla Osi 6 i 8 na rok 
2019   

Aktualizacja Rocznego Planu Działań dla Osi 6 i 8 na rok 2019. 

Aktualizacja zgodnie z 
zatwierdzonymi kryteriami na 
posiedzeniu KM WRPO 2014 +  
Aktualizacja zgodnie z zapisami 
Szoop 2014+. 

 


