
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1359/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 października 2019 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 3.7) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.2  

15. Limity i 

ograniczenia  

Było: Wsparcie w ramach Działania jest kierowane na obszary wskazane w strategii 

inteligentnych specjalizacji regionu wyłonione w procesie przedsiębiorczego odkrywania. 

Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięć spoza obszarów RIS, jako elementu 

procesu eksperymentowania i poszukiwania nowych specjalizacji i nisz rozwojowych. 

 

Jest:  

Wsparcie w ramach Działania jest kierowane na obszary wskazane w strategii inteligentnych 

specjalizacji regionu wyłonione w procesie przedsiębiorczego odkrywania. Dopuszcza się 

możliwość realizacji przedsięwzięć spoza obszarów RIS, jako elementu procesu 

eksperymentowania i poszukiwania nowych specjalizacji i nisz rozwojowych.  

Dotyczy wyłącznie projektów pozakonkursowych. 

Doprecyzowanie zapisów  

w związku z planowaną realizacją 

projektu pozakonkursowego 

„Budowa systemu wsparcia 

wysokiej, jakości projektów 

B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko  

i zeroemisyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wodoru”.  

2.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.2  

15. Limity i 

ograniczenia  

Dodano przypis: 

7. Wsparcie przygotowania do wdrożenia zakupionych wyników B+R (w tym ich zakup) 

możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych 

uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Nie dotyczy projektów pozakonkursowych. 

Doprecyzowanie zapisów  

w związku z planowaną realizacją 

projektu pozakonkursowego 

„Budowa systemu wsparcia 

wysokiej, jakości projektów 

B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko  

i zeroemisyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wodoru”. 

3.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.2 

22. Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

Dodano: Projekty pozakonkursowe dotyczące budowy systemu inkubowania i wsparcia 

wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie, oraz kontynuacji działań w ramach Procesu 

Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym eksperymentowania oraz poszukiwania nisz 

rozwojowych:  

a) nie objętych pomocą publiczną - do  85%  kosztów kwalifikowalnych   

b) objętych pomocą de minimis – do 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym 

maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN. 

 

Dodano przypis: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Doprecyzowanie zapisów  

w związku z planowaną realizacją 

projektu pozakonkursowego 

„Budowa systemu wsparcia 

wysokiej, jakości projektów 

B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko  

i zeroemisyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wodoru” i 



 

na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie w montażu finansowym Działania środków 

budżetu państwa, maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu będzie wynosił 80%. (dotyczy wyłącznie projektów 

pozakonkursowych nie objętych przepisami o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz 

nie generujących dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013). 

planowanym uwzględnieniem w 

jego montażu finansowym 

środków budżetu państwa. 

4.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.2  

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) 

Dodano:  

1. Dla projektów pozakonkursowych (nie objętych pomocą publiczną lub objętych pomocą 

de minimis) - do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

2. 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;  

3. dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami. 

 

Dodano przypis: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie w montażu finansowym Działania środków 

budżetu państwa, maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) będzie wynosił 95%. 

(dotyczy wyłącznie projektów pozakonkursowych nie objętych przepisami o pomocy 

publicznej i pomocy de minimis oraz nie generujących dochodu w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013). 

Doprecyzowanie zapisów  

w związku z planowaną realizacją 

projektu pozakonkursowego 

„Budowa systemu wsparcia 

wysokiej, jakości projektów 

B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko  

i zeroemisyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wodoru” i 

planowanym uwzględnieniem w 

jego montażu finansowym 

środków budżetu państwa. 

5.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.2  

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Dodano: 

5) Dla projektów pozakonkursowych dotyczących Budowy systemu inkubowania i wsparcia 

wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie, oraz Kontunuacji działań w ramach Procesu 

Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym eksperymentowania oraz poszukiwania nisz 

rozwojowych nie objętych pomocą publiczną lub objętych pomocą de minimis - do 15% 

kosztów kwalifikowalnych. 

 

Dodano przypis: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie w montażu finansowym Działania środków 

budżetu państwa, minimalny wkład własny beneficjenta, jako % wydatków 

kwalifikowalnych będzie wynosił 5%. (dotyczy wyłącznie projektów pozakonkursowych nie 

objętych przepisami o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz nie generujących 

dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013). 

Doprecyzowanie zapisów  

w związku z planowaną realizacją 

projektu pozakonkursowego 

„Budowa systemu wsparcia 

wysokiej, jakości projektów 

B+R+I, w szczególności 

rozwijających technologie nisko  

i zeroemisyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wodoru” i 

planowanym uwzględnieniem w 

jego montażu finansowym 

środków budżetu państwa. 



 

6.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 1.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

21. W przypadku Poddziałania 1.3.3 mając na uwadze Dyrektywę Rady  96/53/WE, tzw. 

dyrektywę naciskową, obligatoryjne jest  dostosowanie drogi (gminnej, powiatowej, 

wojewódzkiej) do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 

11,5 t – jeśli dotyczy. Wymóg ten obowiązuje dla konkursów/projektów pozakonkursowych, 

dla których nabory są ogłaszane po dacie wejścia w życie wersji 3.8 SZOOP. 

Dostosowanie zapisów do wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości UE  

z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 

7.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 3.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

10. W przypadku Poddziałań 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 mając na uwadze Dyrektywę Rady  

96/53/WE, tzw. dyrektywę naciskową, obligatoryjne jest  dostosowanie drogi (gminnej, 

powiatowej, wojewódzkiej) do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej do 11,5 t – jeśli dotyczy. Wymóg ten obowiązuje dla konkursów/projektów 

pozakonkursowych, dla których nabory są ogłaszane po dacie wejścia w życie wersji 3.8 

SZOOP. 

Dostosowanie zapisów do wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości UE  

z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 

8.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 4.1  

Poddziałanie 4.1.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Dodanie przypisu 

(przypis 56 str. 129) 

Do zapisu: Do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji 

planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, 

warunkiem realizacji projektów jest ich ujęcie w załączniku nr 2 do Master Planu dla 

obszaru dorzecza Odry (Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na 

osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód). 

Dodano przypis: Wskazany warunek nie dotyczy projektów, które otrzymały 

indywidualną pozytywną opinię inicjatywy JASPERS w zakresie zgodności projektu z 

Ramową Dyrektywą Wodną. 

Doprecyzowanie zapisów w celu 

umożliwiania aplikowania o środki 

projektom, które otrzymały 

pozytywną opinię JASPERS, co 

pozwala na ich finansowanie ze 

środków WRPO 2014+.  

9.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 4.1  

21. Wkład ze 

środków unijnych na 

działanie (EUR) 

Było: 15 518 000,00 

Jest: 19 518 000,00     

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu związana z planowanym 

naborem wniosków w ramach 

Poddziałania 4.1.2. 

10.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 4.2  

21. Wkład ze 

środków unijnych na 

działanie (EUR) 

Było: 22 322 915,00 

Jest: 18 322 915,00 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu związana z planowanym 

naborem wniosków w ramach 

Poddziałania 4.1.2.. 



 

11.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Podziałanie 4.5.1  

15. Limity  

i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: Ponadto stosowane będą preferencje dla działań w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej realizowane na obszarach Natura 2000, (dotyczy poddziałania 4.5.1.). 

Dodatkowo projekty realizowane w ramach poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z planami 

ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.  

Jest: Ponadto stosowane będą preferencje dla działań w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej realizowane na obszarach Natura 2000, (dotyczy poddziałania 4.5.1.). 

Dodatkowo projekty realizowane w ramach poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z planami 

ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.. W przypadku istnienia 

planów ochrony lub projektów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody oraz 

planów ochrony dla parków krajobrazowych, projekty realizowane w ramach 

Poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z ww. dokumentami. 

Umożliwienie realizacji projektów 

na obszarach dla których nie jest 

uchwalony plan ochrony przyrody 

dla rezerwatów przyrody i parków 

krajobrazowych.  

12.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 5.1 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

11.  Mając na uwadze Dyrektywę Rady 96/53/WE, tzw. dyrektywę naciskową, obligatoryjne 

jest dostosowanie drogi (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) do ruchu pojazdów o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Wymóg ten obowiązuje dla 

konkursów/ projektów pozakonkursowych, dla których nabory są ogłaszane po dacie 

wejścia w życie wersji 3.8 SZOOP. 

Dostosowanie zapisów do wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości UE  

z 21 marca br. w sprawie c-157/17. 

13.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Podziałanie 5.1.1 

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

Dodanie przypisu: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie w montażu finansowym 

Poddziałania środków budżetu państwa, maksymalny % poziom dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu będzie wynosił 80%. 

Zmiana montażu finansowego 

projektów wynikająca  

z wystąpienia do MIIR z 

wnioskiem o możliwość 

uwzględnienia BP dla 

współfinansowanych projektów w 

Podziałaniu.  

14.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Podziałanie 5.1.1  

23. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

(środki UE + 

ewentualne 

Dodanie przypisu: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie w montażu finansowym 

Poddziałania środków budżetu państwa, maksymalny % poziom dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) będzie wynosił 95%. 

Zmiana montażu finansowego 

projektów wynikająca  

z wystąpienia do MIIR z 

wnioskiem o możliwość 

uwzględnienia BP dla 

współfinansowanych projektów w 

Podziałaniu. 



 

współfinansowanie 

z budżetu państwa 

lub innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

15.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Podziałanie 5.1.1 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Było: 15% 

 

Dodanie przypisu: W przypadku wyrażenia zgody przez Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju na wnioskowane przez IZ WRPO 2014+ ujęcie  

w montażu finansowym Poddziałania 5.1.1. środków budżetu państwa minimalny wkład 

własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych w Poddziałaniu 5.1.1 będzie 

wynosił 5%. 

Zmiana montażu finansowego 

projektów wynikająca  

z wystąpienia do MIIR z 

wnioskiem o możliwość 

uwzględnienia BP dla 

współfinansowanych projektów w 

Podziałaniu. 

16.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Podziałanie 5.1.4 

6. Typy projektów 

Było: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do 

granicy miasta Kalisza”)”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz. Projekt polegał 

będzie na przebudowie 1. Tytuł projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (od Rogatki do ul. 

Budowlanych)”. 2. Okres i obszar realizacji projektu: 2017-2021. 3. Planowany koszt 

realizacji projektu: 54 500 000,00 zł Zmianie uległa wartość ogółem spowodowana 

wzrostem wartości wkładu własnego. Jest to efekt zmian wynikających z obliczeń 

dokonanych według bieżących szacunków. Uzasadnienie zmian w projekcie stanowi 

załącznik w sporządzonej nowej fiszce projektowej. 24 ulic o długości ok. 6,3 km 

zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 (tj. ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej 

i Rzymskiej) wraz ze wzmocnieniem i dostosowaniem nawierzchni jezdni do wymogów 

nośności dla dróg krajowych (115kN/oś), przebudową i budową chodników, ścieżek 

rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budową rond na 

skrzyżowaniu ulic: Legionów - Nowy Świat oraz skrzyżowaniu ulic: Częstochowska - 

Budowlanych, przebudową istniejących skrzyżowań, przebudową wiaduktu kolejowego, 

przebudową oświetlenia ulicznego, odwodnieniem, usunięciem kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną. Projekt uwzględniał będzie również zastosowanie elementów 

poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Jest: Inwestycje drogowe realizowane w ramach PI WRPO 2014+ 7b muszą być zgodne 

z Regionalnym Planem Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego 

(przygotowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego). W ramach Poddziałania 

realizowany będzie projekt pozakonkursowy pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I (od 

Rogatki do ul. Budowlanych)”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz. Projekt polegał 

będzie na przebudowie ulic o długości ok. 2,5 km zlokalizowanych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 450 (tj. ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej) wraz ze wzmocnieniem i 

Aktualizacja zapisów w związku ze 

zmianą Strategii ZIT dla rozwoju 

AKO i zmiana zakresu rzeczowego 

projektu pozakonkursowego.  



 

dostosowaniem nawierzchni jezdni do wymogów nośności dla dróg krajowych (115kN/oś), 

przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, budową rond na skrzyżowaniu ulic: Legionów - Nowy Świat oraz 

skrzyżowaniu ulic: Częstochowska - Budowlanych, przebudową istniejących skrzyżowań, 

przebudową oświetlenia ulicznego, odwodnieniem, usunięciem kolizji z istniejącą 

infrastrukturą techniczną. Projekt uwzględniał będzie również zastosowanie elementów 

poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

17.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 6.2. 

Aktywizacja 

zawodowa 

Z punktu 6. Typy projektów usunięto: 

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

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

 subsydiowanie zatrudnienia, (…) 

Dostosowanie do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

18.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Działanie 6.2. 

Aktywizacja 

zawodowa 

i Działanie 7.1.2 

Aktywna integracja – 

projekty konkursowe 

W punkcie 15 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano: 

- Metoda rozliczania wydatków na podstawie kwot ryczałtowych określanych przez 

beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu musi być stosowana dla wszystkich 

projektów składanych w ramach danego naboru. IOK podejmuje stosowną decyzję poprzez 

zastosowanie odpowiedniego kryterium wyboru projektów w ramach konkursu.  

Dostosowanie do Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS 

oraz FS na lata 2014-2020. 

19.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

4.  Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

 

Aktualizacja nazwy wskaźnika: 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu (osoby) 

Dostosowanie do Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

20.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

6. Typy projektów 

Korekta typów projektów: 

1.Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w  istniejących lub 

nowo tworzonych żłobkach i/lub klubach dziecięcych (w tym wyposażenie i dostosowanie 

pomieszczeń na miejsca opieki nad dzieckiem, w tym z niepełnosprawnościami) 

i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.  

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych 

i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i 

nianie.  

 

 

 

Dostosowanie do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 



 

21.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

8.Grupa docelowa 

Korekta zapisu: 
1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad 

dzieckiem do lat 3, w tym: 

a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (…) 

Dostosowanie do Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

22.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Aktualizacja zapisu: 

Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [ETAP I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w Regulaminie konkursu 

grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 

poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub 

w Regulaminie konkursu standardu wymagań, określony przed rozpoczęciem form 

wsparcia i zrealizowany w projekcie  standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych (…). 

Dostosowanie do Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

23.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Aktualizacja aktów prawnych: 

13. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnych z art. 18 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. 2019, poz. 1482 ze zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców  (Dz. U.2019 r., poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia. 

Aktualizacja zapisów. 

24.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

 

Doprecyzowanie zapisów: 

Było 

15.Preferowane będą projekty zakładające kompleksowe podejście do rozwiązywania 

problemu dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3. Kompleksowe podejście dotyczy 

różnorodności planowanych działań, wzajemnego związku i dopełniania się 

podejmowanych działań, np. komplementarność z resortowym Programem MALUCH+.  

Jest: 

15.Punktowane będą projekty , których wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem 

usług opieki nad dziećmi do 3 lat jest komplementarny z resortowym Programem 

„MALUCH+”. 

Dostosowanie do Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

25.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Aktualizacja zapisów: 

Było: 

16. Premiowane będą projekty dotyczące miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech 

znajdujących się w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub miejskiej liczącej mniej niż 

20 tys. mieszkańców. 

Jest: 

Dostosowanie do Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 



 

16. Punktowane będzie utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w gminie, w której 

odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2018 r. był niższy od średniej dla 

kraju w roku 2018  (tj. 10,5 %). 

26.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Doprecyzowanie zapisu: 

17. Premiowana będzie dotychczasowa działalność wnioskodawcy/partnera i jego związek 

z MOF Poznania. 

Doprecyzowanie zapisu. 

27.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 6.4.2 

15.Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Aktualizacja zapisu: 

Było: 

18. Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami społecznymi i/lub 

gospodarczymi, w tym podmiotami ekonomii społecznej przez podmioty ekonomii 

społecznej albo projekty partnerskie realizowane przez administrację publiczną i 

podmioty ekonomii społecznej. 

Dostosowanie do Wytycznych  

w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

28.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2.  

6. Typy projektów 

W punkcie 1 b) zmiana w przypisie 145: 

Było:  

Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 

sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w 

załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu 

się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w 

języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i 

podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność 

uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, 

świadomość i ekspresja kulturalna. 

 

Jest: 

Zgodnie z Zaleceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, wskazuje się następujące 

kompetencje kluczowe; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje 

cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, 

kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w 

zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Zmiana związana z aktualnym 

zaleceniem Rady Unii Europejskiej 

z dnia 22 maja 2018 r. 



 

29.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2.  

6. Typy projektów 

Do podpunktu 1 d) dodano: 

- wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach 

Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej 

lub Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

30.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie7.1.1,  

7.1.2. 

7. Typ beneficjenta 

Dodano: 

6. 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, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wyłącznie w charakterze partnera 

Aktualizacja zgodnie z 

zatwierdzonymi zmianami do  

Programu WRPO 2014-2020 

(Wersja 5.0). 

31.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Zmieniono: 

9. Beneficjent zapewnia, że poinformuje właściwy terytorialnie OPS/PCPR lub PUP o 

projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników projektu oferowanych w 

ramach projektu. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

32.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

10. Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał bez zatrudnienia, a w 

trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość kontynuowania udziału w projekcie 

zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji. 

11. Wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, jest realizowane na zasadach 

określonych w tych wytycznych, o ile szczegółowe zasady dotyczące realizacji danej 

formy wsparcia nie wynikają z przepisów krajowych.  

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

33.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Poddziałanie 7.1.1,  

7.1.2. 

15. Limity i 

Było: 

16. Do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące zindywidualizowane i 

kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 



 

Działań WRPO 

2014+ 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.  W związku z 

powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna ścieżka 

reintegracji. 

 

Jest: 

18. Do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące zindywidualizowane i 

kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika, nieograniczające 

możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji, w tym w 

szczególności skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u 

pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla 

uczestników nieposiadających doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi 

kwalifikacjami. W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie 

opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. 

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 WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

19. 21. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 

pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów 

realizowanych przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS). 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

35.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.1, 

7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

W pkt. 25 zmieniono: 

- osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

związku z rewitalizacją realizacją programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, o 

których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

36.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

W pkt. 27 dodano: 

25. 27. Premiowane   będą projekty realizowane w partnerstwie z jst (jednostką 

organizacyjną jst) lub PES (podmiotem ekonomii społecznej) 

Doprecyzowanie zapisów. 



 

37.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.2. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano: 

34. W ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci 

zasiłków. Bierne formy pomocy w postaci zasiłków mogą być uznane za wkład własny 

do projektu. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

38.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.2. 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Dodano: 

Dla projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów wskazanych 

w pkt 7 – 5 % / 15% kosztów kwalifikowalnych. 

Dostosowanie zapisów do 

ogłaszanych konkursów. 

39.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 7.1.2. 

Definicje pod tabelą 

Uaktualniono definicje pod tabelą, m.in. podmiotu ekonomii społecznej, osoby lub rodziny 

zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

40.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.1.3. 
Było: 21 106 177,00 

Jest:  20 905 835,00 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu umożliwiająca 

przeznaczenie wolnych środków 

EFS występujących w ramach 

Strategii ZIT POZ. 

41.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.1.4. 
Było: 4 351 000,00 

Jest:  4 551 342,00 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu umożliwiająca 

przeznaczenie wolnych środków 

EFS występujących w ramach 



 

Strategii ZIT POZ (lista rezerwowa 

konkursu w Poddziałaniu 8.1.4). 

42.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.1. 
Było: 25 844 471,27 

Jest:  26 044 813,27 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu umożliwiająca 

przeznaczenie wolnych środków 

EFS występujących w ramach 

Strategii ZIT POZ. 

43.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

6. Typy projektów 

Było: 

1. Podnoszenie kompetencji,  kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację 

projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy 

kształcenia. 

 

Jest: 

1. Podnoszenie kompetencji,  kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację 

projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże uczniowskie oraz inne formy kształcenia. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

44.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

6. Typy projektów 

Usunięto: 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

45.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

6. Typy projektów 

Usunięto: 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający 

prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w 

przedmiotowym zakresie. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 



 

46.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

8. Grupa docelowa 

Dodano: 

5. Centra Kształcenia Zawodowego oraz Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

i inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

47.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Zmieniono: 

2. Staże uczniowskie i praktyki oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 

2014+, będą zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

48.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

3. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 

lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu 

w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 

kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u 

pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów 

takiego kształcenia. 

 

Jest: 

3. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) 

nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez 

szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań 

zrealizowanych w ramach RPO oraz programów rządowych. Dofinansowanie mogą 

uzyskać te formy wsparcia , które w tym samym zakresie  nie są finansowane z innych 

źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 



 

49.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

5. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. 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. W przypadku realizacji działań 

polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych  z diagnozy 

musi wynikać, iż wyposażenie/ doposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości 

organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie 

programów stażowych.  Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe. 

 

Jest:  

5. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych 

wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu oświaty 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 dla zawodów szkolnictwa branżowego diagnoza powinna 

ponadto obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu 

technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element 

wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku realizacji działań polegających na wyposażeniu pracowni lub warsztatów 

szkolnych z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma 

możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w 

formie programów stażowych.  

Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 



 

50.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Zmieniono: 

7. W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie zawodowe 

nauczycieli dodatkowo punktowane będą te projekty, które zakładają realizację studiów 

podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowowprowadzonych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodowego, zawodów wprowadzonych 

w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków 

kształcenia nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub 

lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

51.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

7. Premiowane będą projekty, w których pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują 

finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego. 

Jest: 

8. Premiowane będą projekty, w których pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują 

finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia stażu 

uczniowskiego. 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

52.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Zmieniono: 

8. 9.Wyposażenie, doposażenie w środki trwałe szkół zawodowych i placówek oświatowych 

stanowić może nie więcej niż 20% wartości projektu (włączając cross-financing). 

Aktualizacja zapisów zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020. 

53.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

2014+ 

Poddziałanie 8.3.4. 
Było: 4 722 000,00 

Jest:  4 521 658,00 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu umożliwiająca 

przeznaczenie wolnych środków 

EFS występujących w ramach 

Strategii ZIT POZ. 



 

54.  

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 1.5 298 770 628 298 770 628 

poddziałanie 1.5.2 149 891 717 150 656 304 

poddziałanie 1.5.3 8 498 911 7 734 324 

działanie 3.1 40 200 000     40 200 000     

poddziałanie 3.1.1 38 200 00  38 376 470     

poddziałanie 3.1.2 2 000 000  1 823 530     

działanie 4.1 15 518 000 19 518 000     

poddziałanie 4.1.2 7 235 217 11 446 259      

poddziałanie 4.1.3   3 171 069  3 127 418     

poddziałanie 4.1.4 826 000  929 026     

poddziałanie 4.1.5 4 285 714  4 015 297     

działanie 4.2 22 322 915  18 322 915     

poddziałanie 4.2.1 21 062 915  17 062 915     

działanie 8.1 78 953 101 78 953 101 

poddziałanie 8.1.3 21 106 177  20 905 835     

poddziałanie 8.1.4 4 351 000  4 551 342     

działanie 8.3 58 213 127 58 213 127 

poddziałanie 8.3.1 25 844 471,27 26 044 813,27     

poddziałanie 8.3.4 4 722 000 4 521 658     
 

Realokacja środków w celu 

zwiększenia efektywności 

wydatkowania środków w ramach 

Programu. 

55.  Załącznik nr 2. 

Tabela wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego i 

produktu dla działań i 

poddziałań 

Aktualizacja załącznika w zakresie wartości wskaźników produktu w ramach Osi 3, 4  

oraz 9. 

Aktualizacja zgodnie z 

zatwierdzonymi zmianami do  

Programu WRPO 2014-2020 

(Wersja 5.0). 

56.  Załącznik nr 3  
Kryteria wyboru 

projektów EFRR  
Aktualizacja załącznika  

Aktualizacja załącznika wynika z 

zatwierdzenia zmienionych 

kryteriów przez KM WRPO 2014+ 



 

57.  Załącznik nr 4.  

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych  

przez IZ WRPO 

2014+ w ramach 

trybu 

pozakonkursowego 

Aktualizacja załącznika w zakresie projektu pn: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” 
Aktualizacja  

58.  Załącznik nr 6 

Roczny Plan Działań 

dla Osi 6 Rynek 

Pracy  

Aktualizacja załącznika 

Aktualizacja załącznika wynika  

z zatwierdzenia zmienionych 

kryteriów przez KM WRPO 2014+ 

59.  Załącznik nr 7 

Roczny Plan Działań 

dla Osi 7 Włączenie 

społeczne  

Aktualizacja załącznika 

Aktualizacja załącznika wynika  

z zatwierdzenia zmienionych 

kryteriów przez KM WRPO 2014+ 

60.  Załącznik nr 8 
Roczny Plan Działań 

dla Osi 8 Edukacja  
Aktualizacja załącznika 

Aktualizacja załącznika wynika  

z zatwierdzenia zmienionych 

kryteriów przez KM WRPO 2014+ 

 


