
Uchwała Nr 2422/2020                     

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

    z dnia 2 lipca 2020 roku 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020 (COVID-19) 

 

 

Na podstawie art. 14ka ust. 6 oraz art. 20 ust. 3a ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. 2019 poz. 1295) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

 

§1 

 

Przyjmuje się zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

§2 

 

Zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowią załącznik 

do niniejszej Uchwały. 

 

§3 

 

Instytucja Zarządzająca ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zmiany 

regionalnego programu operacyjnego. 

 

§4 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



                                                Uzasadnienie do Uchwały Nr 2422/2020….. 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

        z dnia 2 lipca 2020 roku2018 r. 

 

w sprawie:  przyjęcia zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020 (COVID-19) 

 

  

W wyniku stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się  choroby COVID-19 zaistniała 

konieczność wzmocnienia walki z epidemią oraz przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Tym 

samym zaistniały przesłanki dla dokonania zmian w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).  

 

Procedowane zmiany zostały przyjęte Uchwałą Nr 146/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku Komitetu 

Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w zakresie 

podlegającym decyzji Komisji Europejskiej i sankcjonują zmiany przyjęte Uchwałą Nr 140/2020 z dnia 

31 marca 2020 roku Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 

2014-2020 oraz Uchwałą Nr 2081/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego (w tym zmianę modyfikacyjną związaną z przesunięciem środków w wysokości 

1 207 765 EUR z Celu tematycznego 10 na Cel Tematyczny 9 w ramach Osi 9 Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego).  

 

Ponadto procedowane zmiany stanowią uzupełnienie podjętej przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego Uchwały Nr 2195/2020 z dnia 7 maja 2020 roku, w ramach realizacji tzw. szybkiej 

ścieżki, o której mowa  art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z 

dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 

508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach 

ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na 

epidemię COVID-19. Procedowane zmiany obejmują m.in.: 

 zmiany wartości w kategoriach interwencji dla Osi 1, 6, 7, 8;  

 zmiany wartości docelowych wskaźnika finansowego Ram Wykonania (Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych) w Osi 6, 7, 8; 

 zmiany wartości docelowej wskaźnika produktu: „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie” – z uwagi na przesunięcie środków z Poddziałania 8.1.1 (PI 10i) na 

działania związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19; 

 wprowadzenie dodatkowych wskaźników związanych z monitorowaniem projektów dot. COVID-

19 w Osiach 1, 6, 7, 9. 

IZ WRPO 2014+ zaproponowała zapisy podkreślające realizację projektów skierowanych na poprawę 

sytuacji wywołanej COVID-19 w Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi 2. 

Społeczeństwo informacyjne, Osi 6. Rynek pracy, Osi 7. Włączenie społeczne, wprowadzając 

odpowiednie zdania w częściach opisowych Osi, m.in. w typie projektów, grupie 

docelowej/beneficjentach, kierunkowych zasadach wyboru operacji. Ponadto, dla zwiększenia skali 

wsparcia przedsiębiorców zmagających się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi 

pandemią COVID-19, niezbędna jest realokacja środków finansowych między kategoriami interwencji 

w ramach Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w wysokości 10 mln EUR. Zmiany są 

zgodne z przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ analizami możliwości 

wykorzystania środków w tym obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w 

Załączniku do niniejszej Uchwały.  



Przedstawione zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 694) oraz art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. Zostały także zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, 

zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o czym mowa wyżej.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uzyskał zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283).  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmiany 

programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez 

zarząd województwa, są przyjmowane przez zarząd województwa w drodze uchwały.  

 

W związku z powyższym przyjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione. 
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Załącznik. Zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Numer 
zmiany 

ESF/ERDF 
Oś 

prioryte- 
towa 

Obecne brzmienie RPO WK-P 2014-2020 Propozycja zmiany RPO Uzasadnienie 

1 ERDF 1 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
064. Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP 
(w tym systemy bonów, innowacje 
procesowe, projektowe, innowacje w 
obszarze usług i innowacje społeczne):  
34 646 000,00 EUR        
 
067. Rozwój działalności MŚP, wsparcie 
przedsiębiorczości i tworzenia 
przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla 
przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out):  
298 650 000,00 EUR 
 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
064. Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP 
(w tym systemy bonów, innowacje 
procesowe, projektowe, innowacje w 
obszarze usług i innowacje społeczne):  
24 646 000,00 EUR        
 
067. Rozwój działalności MŚP, wsparcie 
przedsiębiorczości i tworzenia 
przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla 
przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out):  
308 650 000,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.9 Kategorie 
interwencji/ Tabela 7/ str. 109) 

W związku z występującą pandemią COVID-
19, IZ WRPO 2014+ podjęła decyzję o 
realokacji środków w ramach OSI 1: z PI 1b 
do PI 3c, w celu wsparcia przedsiębiorców w 
walce z negatywnymi skutkami pandemii 
COVID-19.  

2 ERDF 1 

Wskaźniki produktu [PI 3c]: 
- 
 

Wskaźniki produktu [PI 3c]: 
CV22 Liczba MŚP objętych wsparciem 
bezzwrotnym (dotacje) finansującym 
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(przedsiębiorstwa) (szt.) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023): 0 
 
CV23 Liczba MŚP objętych wsparciem 
innym niż bezzwrotnym (instrumenty 
finansowe) finansującym kapitał obrotowy 
w związku z COVID-19 (przedsiębiorstwa) 
(szt.) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 100 
 
CV20 Wartość bezzwrotnego wsparcia 
(dotacje) dla MŚP finansującego kapitał 

Dodano wskaźniki ze względu na potrzebę 
monitorowania w związku ze wsparciem w 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii COVID-19. Ze względu na 
dynamiczną sytuację w przygotowywaniu 
projektów związanych ze skutkami pandemii 
a także ze względu na zróżnicowany 
charakter podjętych działań, na tym etapie 
nie jest możliwe podanie wartości docelowej 
na podstawie alokacji i kosztu 
jednostkowego. 
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obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite 
koszty publiczne) (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023): 22 
602 956 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 108) 

3 ERDF 1 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 3c]: 
(…)                                                                                                                                   
 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 3c]: 
Z uwagi na kryzys epidemiczny COVID-19 i 
jego skutki wspierane będą działania  
skierowane do przedsiębiorców w postaci 
dotacji i pożyczek obrotowo-
płynnościowych na przeciwdziałanie, 
zapobieganie i łagodzenie negatywnych 
skutków gospodarczych wywołanych 
epidemią COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 105) 

W ramach PI 3c przewidziano wsparcie 
finansowe w postaci pożyczek obrotowo-
płynnościowych oraz dotacje, które  
skierowane będą do mikro, małych i 
średnich przedsiębiortsw funkcjonujących w 
Wielkopolsce, w celu zachowania ciągłości 
działalności gospodarczej w trakcie i po 
epidemii COVID-19 w sytuacji znaczaco 
odmiennej od warunków rynkowych  oraz 
przeciwdziałaniu negatywnym 
gospodarczym skutkom spowodowanych 
epidemią COVID-19. 

4 ERDF 1 

Typy przedsięwzięć [PI 3c]: 
- (…) 
 

Typy przedsięwzięć [PI 3c]: 
- działania związane z przeciwdziałaniem, 
zapobieganiem i łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 106) 

5 ERDF 1 

Grupy docelowe/beneficjenci [PI 3c]: 
- (…)                                                                                                                                
 

Grupy docelowe/beneficjenci [PI 3c]: 
- podmioty zagrożone lub dotknięte 
skutkami epidemii COVID-19                                                                                                                                         
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 106) 

6 ERDF 1 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 3c]: 
Przewiduje się konkursowy tryb wyboru 
projektów.(…) 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 3c]: 
Przewiduje się konkursowy tryb wyboru 
projektów. Ponadto przewiduje się w 
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 ramach tego PI realizację projektów 
ukierunkowanych na wsparcie 
przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
epidemii COVID-19 w trybie innym niż 
konkursowy. 
 
(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.2 Kierunkowe 
zasady wyboru operacji/str. 106) 

7 ERDF 1 

Planowane wykorzystanie instrumentów 
finansowych [PI 3c]: 
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego brana 
jest pod uwagę możliwość zastosowania 
instrumentów finansowych. Zastosowanie 
instrumentów 
finansowych powinno być rozważone w 
przypadku wsparcia inwestycji, które są 
potencjalnie finansowo wykonalne. Decyzja 
o dokonaniu wkładu z programu 
operacyjnego do instrumentu finansowego 
będzie poprzedzona oceną ex-ante zgodnie z 
art. 37 rozporządzenia (UE) 1303/2013. 
Instytucja Zarządzająca wybierze podmiot, 
który wdraża instrument finansowy 
(beneficjenta) dopiero po decyzji o wkładzie 
w formie instrumentu finansowego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów 
finansowych [PI 3c]: 
W ramach Priorytetu Inwestycyjnego brana 
jest pod uwagę możliwość zastosowania 
instrumentów finansowych, w tym  
zwiększenia zakresu finansowania kapitału 
obrotowego w ramach dostępnych oraz 
planowanych instrumentów finansowych w 
przypadku przedsięwzięć służących 
przeciwdziałaniu, zapobieganiu i łagodzeniu  
negatywnych skutków COVID-19 w 
Wielkopolsce. Zastosowanie instrumentów 
finansowych powinno być rozważone w 
przypadku wsparcia inwestycji, które są 
potencjalnie finansowo wykonalne. Decyzja 
o dokonaniu wkładu z programu 
operacyjnego do instrumentu finansowego 
będzie poprzedzona oceną ex-ante zgodnie z 
art. 37 rozporządzenia (UE) 1303/2013. 
Instytucja Zarządzająca wybierze podmiot, 
który wdraża instrument finansowy 
(beneficjenta) dopiero po decyzji o wkładzie 
w formie instrumentu finansowego. 
Powyższe zasady nie mają zastosowania do 
działań związanych z przeciwdziałaniem, 
zapobieganiem i łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19. 
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(WRPO 2014+/OP 1/2.A.6.3 Planowane 
wykorzystanie instrumentów 
finansowych/str. 107) 

8 ERDF 2 

Grupy docelowe/beneficjenci [PI 2c]: 
- (...) 
 

Grupy docelowe/beneficjenci [PI 2c]: 
- podmioty zaangażowane w 
przeciwdziałanie, zapobieganie i łagodzenie 
skutków epidemii COVID-19  
 
(WRPO 2014+/OP 2/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 115) 

Realizacja projektu przez Instytut Chemii 
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB 
PAN) z siedzibą w Poznaniu ma bardzo 
istotne znaczenie dla walki z pandemią 
koronawirusa. ICHB PAN jest wiodącym 
ośrodkiem naukowym, od wielu lat 
specjalizującym się w badaniach RNA, w tym 
w badaniach wirusów. Projekt dotyczy 
zastosowania nowoczesnych metod 
genomicznych w epidemiologii, diagnostyce i 
profilaktyce SARS-CoV-2 (epidemiologia 
genomiczna) przy wsparciu i rozwoju TIK 
(Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) 
zwiększających poziom dostępności i 
wykorzystania publicznych e-usług 
cyfrowych dot. COVID-19 w regionie 
Wielkopolski. Planowane wyniki projektu 
pozwolą odtworzyć historię przebiegu 
pandemii SARS-CoV-2 na terenie 
Wielkopolski, zidentyfikować główne ścieżki 
rozprzestrzeniania się wirusa oraz wykryć 
najsłabsze punkty w strategii zabezpieczenia 
obywateli przed zagrożeniem 
epidemiologicznym w regionie. 

9 ERDF 2 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 2c]: 
Zastosowanie trybu pozakonkursowego, 
m.in. w zakresie systemu informacji 
przestrzennej oraz informatyzacji służby 
zdrowia, umożliwi precyzyjne skierowanie 
wsparcia oraz przyczyni się w optymalny 
sposób do osiągnięcia celu szczegółowego. 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 2c]: 
Zastosowanie trybu pozakonkursowego, 
m.in. w zakresie systemu informacji 
przestrzennej oraz informatyzacji służby 
zdrowia, umożliwi precyzyjne skierowanie 
wsparcia oraz przyczyni się w optymalny 
sposób do osiągnięcia celu szczegółowego. 
Ponadto tryb pozakonkursowy skierowany 
zostanie do działań w obszarze badań 
związanych z COVID-19 prowadzonych m.in. 
przez Instytut Chemii Bioorganicznej 
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w 
Poznaniu. 
 
(WRPO 2014+/OP 2/2.A.6.2 Kierunkowe 
zasady wyboru operacji/str. 116) 

10 ESF 6 

Wymiar 1 - Zakres interwencji: 
104. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 
34 000 000,00 EUR (WRPO 7.0) 
105. Równość mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

Wymiar 1 - Zakres interwencji: 
104. Praca na własny rachunek, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 
33 817 810,00 EUR 
105. Równość mężczyzn i kobiet we 
wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia 

W związku z występującą pandemią 
koronawirusa, IZ WRPO 2014+ podjęła 
decyzję o realokacji środków w ramach PI 
8iii, PI 8iv, PI 8v oraz PI 8vi. Proponowanym 
kierunkiem przesunięcia środków jest PI 9iv 
w celu poprawy dostępności do usług 
ochrony zdrowia służących wzmocnieniu 
walki z pandemią koronawirusa i 
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zawodowego i prywatnego oraz promowanie 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę: 
31 677 233,00 EUR (WRPO 7.0) 
106. Przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian: 
45 000 000,00 EUR (WRPO 7.0) 
107. Aktywne i zdrowe starzenie się:  
31 100 000,00 EUR (WRPO 7.0) 
 

zawodowego i prywatnego oraz promowanie 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę: 
30 185 703,00 EUR  
106. Przystosowywanie pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian: 
43 498 440,00 EUR  
107. Aktywne i zdrowe starzenie się:  
29 441 350,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 6/str. 243) 

przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
epidemii COVID-19. 

11 ESF 6 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 261 977 233,00 EUR 
(WRPO 7.0) 
 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 257 143 303,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 8/str. 240) 

12 ESF 6 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
01. Duże obszary miejskie (o ludności >50 
000 i dużej gęstości zaludnienia):  
108 290 438,00 EUR (WRPO 7.0) 

 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
01. Duże obszary miejskie (o ludności >50 
000 i dużej gęstości zaludnienia):  
103 456 508,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 9/str. 240) 

13 ESF 6 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 254 277 233,00 EUR (WRPO 
7.0) 
 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 249 443 303,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 10/str. 240) 

14 ESF 6 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 191 227 233,00 EUR (WRPO 
7.0) 
 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 186 393 303,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 11/str. 241) 
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15 ESF 6 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  
WF6. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 308 208 510, 00 EUR 
 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  
WF6. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 302 521 534,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.8 Ramy 
wykonania/Tabela 6/str. 239) 

[WF6] W rezultacie przeprowadzonych 
realokacji zmianie ulegnie wartość wskaźnika 
finansowego do Ram Wykonania. 

16 ESF 6 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 8i]:  
W celu zwiększenia zatrudnienia osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy i 
biernych zawodowo oraz innych 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 8i]: 
W celu zwiększenia zatrudnienia osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy i 
biernych zawodowo oraz innych 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, a także w celu poprawy 
sytuacji zawodowej osób pracujących 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy stosowane będą 
zindywidualizowane i kompleksowe usługi 
rynku pracy, dopasowane do potrzeb osób, 
do których są skierowane (wsparcie będzie 
poprzedzone identyfikacją indywidualnych 
potrzeb). 
 
Z uwagi na kryzys epidemiczny COVID-19 i 
jego skutki wpierane będą działania w 
ramach tarczy antykryzysowej, skierowane 
do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą niezatrudniających 
pracowników  oraz pracowników 
przedsiębiorstw na dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne i części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
ramach  short-time work schemes (STW), o 
których mowa w ustawie o szczególnych 

[PI 8i] Podjęte działania mają na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
społeczno-ekonomicznym wystąpienia 
pandemii COVID-19.Zastosowany instrument 
STW pozwala utrzymać poziom zatrudnienia, 
uniknąć zwolnień i zatrzymując w 
przedsiębiorstwach wykwalifikowaną kadrę. 
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rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(dalej jako specustawa). Działania te mają 
na celu redukcję skutków spowolnienia 
gospodarczego i przeciwdziałanie 
wzrostowi bezrobocia, spowodowanych 
pandemią COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 206) 

17 ESF 6 

Typy przedsięwzięć [PI 8i]: 
(…)           
 
 
 
 
 
 
 
Typy przedsięwzięć [PI 8vi]: 
(…)         
 

Typy przedsięwzięć [PI 8i]: 
- działania związane z przeciwdziałaniem, 
zapobieganiem i łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19, wskazane w 
specustawie. 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 206) 
 
Typy przedsięwzięć [PI 8vi]: 
- działania związane z przeciwdziałaniem, 
zapobieganiem i łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 233) 

[PI 8i, 8vi] Podjęte działania mają na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym 
wystąpienia pandemii COVID-19.   

18 ESF 6 

Beneficjenci [PI 8i]: 
- (…) 

Beneficjenci [PI 8i]: 
- Powiatowe Urzędy Pracy. 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 206) 
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19 ESF 6 

Grupy docelowe [PI 8i]: 
- (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupy docelowe [PI 8vi]: 
- (…) 
 

Grupy docelowe [PI 8i]: 
- pracownicy mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych i podmiotów, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 
r. poz. 688 z późn. zm.) (dotyczy wsparcia 
wskazanego w specustawie, służącego 
przeciwdziałaniu skutkom COVID-19), 
- osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą niezatrudniające pracowników 
(dotyczy wsparcia wskazanego w 
specustawie, służącego przeciwdziałaniu 
skutkom COVID-19).   
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 206) 
 
Grupy docelowe [PI 8vi]: 
- podmioty i osoby zagrożone lub dotknięte 
skutkami epidemii COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 233) 

 

20 ESF 6 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 8i]: 
 (…) Wsparcie skierowane do rolników musi 
skutkować przejściem do powszechnego 
systemu ubezpieczenia społecznego (ZUS). 
(...) 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 8i]: 
(...) Wsparcie skierowane do rolników musi 
skutkować przejściem do powszechnego 
systemu ubezpieczenia społecznego (ZUS). Z 
uwagi na kryzys epidemiczny COVID-19 i 
jego skutki wpierane będą działania w 
ramach tarczy antykryzysowej, skierowane 
do osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą niezatrudniających 
pracowników  oraz pracowników 
przedsiębiorstw na dofinansowanie 

[PI 8i] Podjęte działania mają na celu 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym 
wystąpienia pandemii COVID-
19.Zastosowany instrument STW pozwala 
utrzymać poziom zatrudnienia, uniknąć 
zwolnień i zatrzymując w przedsiębiorstwach 
wykwalifikowaną kadrę.  
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wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne i części kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej w 
ramach  short-time work schemes (STW), o 
których mowa w ustawie o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
Działania te mają na celu redukcję skutków 
spowolnienia gospodarczego i 
przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia, 
spowodowanych pandemią COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.2 Kierunkowe 
zasady wyboru operacji/str. 209) 

21 ESF 6 

Wskaźniki produktu [PI 8i]: 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskaźniki produktu [PI 8vi]: 
- 
 

Wskaźniki produktu [PI 8i]: 
CV31 Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19  (osoby) 
(dodanie wskaźnika) 
 
CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023): 271 
749 691 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 211) 
 
Wskaźniki produktu [PI 8vi]: 
CV31 Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

[PI 8i i PI 8vi] Dodano wskaźniki ze względu 
na potrzebę monitorowania w związku ze 
wsparciem w zwalczaniu lub 
przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-
19. W przypadku wskaźnika CV 31 ze 
względu na dynamiczną sytuację w 
przygotowywaniu projektów związanych ze 
skutkami pandemii a także ze względu na 
zróżnicowany charakter podjętych działań, 
na tym etapie nie jest możliwe podanie 
wartości docelowej na podstawie alokacji i 
kosztu jednostkowego. 
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skutkom pandemii COVID-19  (osoby) 
(dodanie wskaźnika);  
 
CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023): 299 
896 EUR 
 
CV33 Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (szt.) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 1 
 
(WRPO 2014+/OP 6/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 223) 

22 ESF 7 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
112. Ułatwianie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym: 107 088 726,00 EUR 
 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
112. Ułatwianie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym: 111 588 726,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 7/str. 266) 

Wsparcie finansowe w ramach PI 9iv 
skierowane będzie na poprawę dostępności 
do usług ochrony zdrowia służących 
wzmocnieniu walki z pandemią 
koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19. 

23 ESF 7 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 209 625 380,00 EUR 
 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 214 125 380,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 8/str. 266) 

24 ESF 7 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
02. Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 
i średniej gęstości zaludnienia):  
84 413 743,00 EUR 
 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
02. Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 
i średniej gęstości zaludnienia):  
88 913 743,00 EUR 
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(WRPO 2014+/OP 7/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 9/str. 266) 

25 ESF 7 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 195 025 380,00 EUR 
 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 199 525 380,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 10/str. 267) 

26 ESF 7 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 48 551 675,00 EUR 
 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 53 051 675,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 11/str. 267) 

27 ESF 7 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  
WF7. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 226 223 952,00 EUR 
 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 
WF7. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 251 912 212,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.8 Ramy 
wykonania/Tabela 6/str. 266) 

[WF7] W rezultacie przeprowadzonych 
realokacji zmianie ulegnie wartość wskaźnika 
finansowego do Ram Wykonania. 

28 ESF 7 

Wskaźniki produktu [PI 9i]: 
- 
 

Wskaźniki produktu [PI 9i]: 
CV31 Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19  (osoby) 
(dodanie wskaźnika); wartość docelowa 
(2023): 615 
 
CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023):  
842 193 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 249) 

Dodano wskaźniki ze względu na potrzebę 
monitorowania w związku ze wsparciem w 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii COVID-19. 
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29 ESF 7 

Wskaźniki produktu [PI 9iv]: 
- 

Wskaźniki produktu [PI 9iv]: 
CV31 Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19  (osoby) 
(dodanie wskaźnika) 
 
CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023): 18 
308 395 EUR 
 
CV33 Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (szt.) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 80 szt. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.5. Wskaźniki 
produktu (...)/Tabela 5/str. 257) 

Dodano wskaźniki ze względu na potrzebę 
monitorowania w związku ze wsparciem w 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii COVID-19. W przypadku wskaźnika 
CV 31 ze względu na dynamiczną sytuację w 
przygotowywaniu projektów związanych ze 
skutkami pandemii a także ze względu na 
zróżnicowany charakter podjętych działań, 
na tym etapie nie jest możliwe podanie 
wartości docelowej na podstawie alokacji i 
kosztu jednostkowego. 

30 ESF 7 

Wskaźniki produktu [PI 9v]: 
- 
 

Wskaźniki produktu [PI 9v]: 
CV31 Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19  (osoby) 
(dodanie wskaźnika) 
 
CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (EUR) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023):  
719 620 EUR 
 
CV33 Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19 (szt.) (dodanie wskaźnika): wartość 

Dodano wskaźniki ze względu na potrzebę 
monitorowania w związku ze wsparciem w 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii COVID-19. W przypadku wskaźnika 
CV 31 ze względu na dynamiczną sytuację w 
przygotowywaniu projektów związanych ze 
skutkami pandemii a także ze względu na 
zróżnicowany charakter podjętych działań, 
na tym etapie nie jest możliwe podanie 
wartości docelowej na podstawie alokacji i 
kosztu jednostkowego. 
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docelowa (2023): 100 szt. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 264) 

31 ESF 7 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 9iv]: 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 9iv]:  
(…) Z uwagi na kryzys epidemiczny COVID-
19 wpierane będą działania mające na celu 
przeciwdziałanie, zapobieganie i łagodzenie 
skutków epidemii COVID-19. Działania są 
zgodne ideą deistytucjonalizacji usług 
społecznych i stopniowego przechodzenia 
od usług opiekuńczych świadczonych przez 
instytucje do usług o charakterze 
środowiskowym. Przewidziane działania w 
tym zakresie mają charakter doraźnej 
odpowiedzi na sytuację osób znajdujących 
się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w 
warunkach rozprzestrzeniania się epidemii 
COVID-19. Tym samym mają na celu 
zapobieganie rozprzestrzeniania się 
pandemii i ochronę zdrowia i życia osób 
zagrożonych zakażeniem. Działania mające 
na celu przeciwdziałanie, zapobieganie i 
łagodzenie skutków epidemii COVID-19 w 
obszarze usług społecznych, ze względu na 
ograniczony do warunków pandemii COVID-
19 zakres czasowy, nie przyczynią się do 
wzrostu liczby osób objętych opieką 
instytucjonalną ani do trwałego wzrostu 
zdolności instytucjonalnych podmiotów 
świadczących usługi opieki całodobowej. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 252) 
 

[PI 9iv i PI 9v] Podjętę działania mają na celu 
przeciwdziałanie negatywnym  społeczno-
ekonomicznym skutkom wystąpienia 
pandemii COVID-19. 
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Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 9v]: 
(…) Przyczyni się do wzmocnienia 
funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii 
społecznej w kraju i w regionie zgodnie z 
wypracowaną logiką systemu wsparcia ES. 
 

Oczekiwany wkład do realizacji celów 
szczegółowych [PI 9v]: 
(…) Przyczyni się do wzmocnienia 
funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii 
społecznej w kraju i w regionie zgodnie z 
wypracowaną logiką systemu wsparcia ES. Z 
uwagi na kryzys epidemiczny COVID-19 i 
jego skutki wpierane będą działania 
skierowane do podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych.  
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 259) 

32 ESF 7 

Typy przedsięwzięć [PI 9i]: 
- (…) 
 
 
 
 
 
 
Typy przedsięwzięć [PI 9iv]: 
- (…) 
 
 
 
 
 
 
Typy przedsięwzięć [PI 9v]: 
- (…) 
 

Typy przedsięwzięć [PI 9i]: 
- działania mające na celu przeciwdziałanie, 
zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii 
COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 244) 
 
Typy przedsięwzięć [PI 9iv]: 
- działania mające na celu przeciwdziałanie, 
zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii 
COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (…)/str. 252) 
 
Typy przedsięwzięć [PI 9v]: 
- działania mające na celu przeciwdziałanie, 
zapobieganie i łagodzenie skutków epidemii 
COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 259) 

[PI 9i, PI 9iv i PI 9v] Rozszerzenie typów 
przedsięwzięć ma na celu poprawę 
dostępności do usług ochrony zdrowia oraz 
wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej służących 
wzmocnieniu walki z pandemią 
koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19. 
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33 ESF 7 

Grupy docelowe [PI 9i]: 
- (…) 
 
 
 
 
 
Grupy docelowe [PI 9iv]: 
- (…) 
 
 
 
 
Grupy docelowe [PI 9v]: 
- (…) 

Grupy docelowe [PI 9i]: 
- osoby zagrożone lub dotknięte skutkami 
epidemii COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 244) 
 
Grupy docelowe [PI 9iv]: 
- podmioty i osoby zagrożone lub dotknięte 
skutkami epidemii COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 252) 
 
Grupy docelowe [PI 9v]: 
- podmioty i osoby zagrożone lub dotknięte 
skutkami epidemii COVID-19. 
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (...)/str. 259) 

[PI 9i, PI 9iv i PI 9v] Rozszerzenie typów 
przedsięwzięć ma na celu poprawę 
dostępności do usług ochrony zdrowia oraz 
wsparcie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej, służących 
wzmocnieniu walki z pandemią 
koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19. 

34 ESF 7 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 9v]: 
Wsparte działania będą miały na celu 
zapewnienie trwałości OWES po zakończeniu 
realizacji projektu. IZ zapewnia 
monitorowanie efektywności działalności 
OWES w zakresie usług animacyjnych, 
inkubacyjnych, biznesowych. IZ WRPO 2014+ 
zapewnia, że wdrożone zostaną mechanizmy 
zabezpieczające przed nakładaniem się 
działań i podwójnym finansowaniem 
nakładów na działania koordynacyjne 
prowadzone przez samorząd województwa z 
tymi, które będą prowadziły OWES. 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 9v]: 
(...) Wsparte działania będą miały na celu 
zapewnienie trwałości OWES po zakończeniu 
realizacji projektu. IZ zapewnia 
monitorowanie efektywności działalności 
OWES w zakresie usług animacyjnych, 
inkubacyjnych, biznesowych. IZ WRPO 2014+ 
zapewnia, że wdrożone zostaną mechanizmy 
zabezpieczające przed nakładaniem się 
działań i podwójnym finansowaniem 
nakładów na działania koordynacyjne 
prowadzone przez samorząd województwa z 
tymi, które będą prowadziły OWES. W 
ramach przeciwdziałania, zapobiegania i 
łagodzenia negatywnych skutków 
wywołanych COVID-19, rozszerzony 

[PI 9v] Rozszerzenie zakresu działań 
związanych z pandemią koronawirusa ma na 
celu wsparcie przedsiębiorstw społecznych i 
integrację zawodową w przedsiębiorstwach 
społecznych, w celu przeciwdziałania 
negatywnym skutkom społeczno-
gospodarczym spowodowanych epidemią 
COVID-19. 
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zostanie zakres działalności OWES w 
dofinansowanych już projektach, 
wprowadzone zostaną działania polegające 
na przeciwdziałaniu upadłości Podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym przede 
wszystkim PS oraz PES przekształcanych w 
PS oraz utrzymaniu miejsc pracy 
zagrożonych w następstwie wystąpienia 
COVID-19.   
 
(WRPO 2014+/OP 7/2.A.6.2 Kierunkowe 
zasady wyboru operacji/str. 262) 

35 ESF 8 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
115. Ograniczanie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki, 
zapewnianie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających 
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia: 
67 506 720,00 EUR 
117. Wyrównywanie dostępu do uczenia się 
przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 
grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 
roboczej oraz promowanie elastycznych 
ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie 
nabytych kompetencji: 19 097 420,00 EUR 
(WRPO 7.0) 

 

Wymiar 1 – Zakres interwencji: 
115. Ograniczanie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki, 
zapewnianie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających 
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia:  
63 006 720,00 EUR 
117. Wyrównywanie dostępu do uczenia się 
przez całe życie o charakterze formalnym, 
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 
grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 
roboczej oraz promowanie elastycznych 
ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie 
nabytych kompetencji: 18 042 710,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 7/str. 294) 

[115 i 117] W związku z występującą 
pandemią koronawirusa, IZ WRPO 2014+ 
podjęła decyzję o realokacji środków w 
ramach PI 10i oraz PI 10iii. Proponowanym 
kierunkiem przesunięcia środków jest PI 9iv 
w celu poprawy dostępności do usług 
ochrony zdrowia służących wzmocnieniu 
walki z pandemią koronawirusa i 
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 
epidemii COVID-19. 
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36 ESF 8 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 143 762 557,00 EUR 
 

Wymiar 2 – Formy finansowania: 
01. Dotacja bezzwrotna: 139 262 557,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 8/str. 295) 

37 ESF 8 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
01. Duże obszary miejskie (o ludności >50 
000 i dużej gęstości zaludnienia):  
53 129 641,00 EUR 
 

Wymiar 3 – Typ obszaru: 
01. Duże obszary miejskie (o ludności >50 
000 i dużej gęstości zaludnienia):  
48 629 641,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 9/str. 295) 

38 ESF 8 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 124 852 318,00 EUR 
 

Wymiar 4 – Terytorialne mechanizmy 
wdrażania: 
07. Nie dotyczy: 120 352 318,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 10/str. 295) 

39 ESF 8 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 121 688 339,00 EUR 
05. Zwiększanie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych:  
21 074 218,00 EUR 
 

Wymiar 6 – Dodatkowy temat EFS: 
08. Nie dotyczy: 118 243 049,00 EUR 
05. Zwiększanie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych:  
20 019 508,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.9 Kategorie 
interwencji/Tabela 11/str. 295) 

40 ESF 8 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  
WF8. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 183 839 586,00 EUR 
 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 
WF8. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 163 838 303,00 EUR 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.8 Ramy 
wykonania/Tabela 6/str. 294) 

[WF8] W rezultacie przeprowadzonych 
realokacji zmianie ulegnie wartość wskaźnika 
finansowego do Ram Wykonania. 
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41 ESF 8 

Wskaźniki produktu [PI 10i]: 
10iP2. Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie (szt.): 8 722,00 
 

Wskaźniki produktu [PI 10i]: 
10iP2. Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie (szt.): 6 235,00 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 278) 

[10iP2] W związku z realokacjami środków 
zmianie ulegnie wartość docelowa wskaźnika 
(zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika 
ze względu na zmniejszenie alokacji w 
poddziałaniu 8.1.1.) 

42 ESF 8 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 10i]: 
Na realizację projektów dotyczących 
edukacji przedszkolnej przeznaczone 
zostanie 28 mln euro. 
 

Kierunkowe zasady wyboru operacji [PI 10i]: 
Na realizację projektów dotyczących 
edukacji przedszkolnej przeznaczone 
zostanie 19 mln euro. 
 
(WRPO 2014+/OP 8/2.A.6.2 Kierunkowe 
zasady wyboru operacji/str. 275) 
 

[PI 10i] W związku z występującą pandemią 
koronawirusa, IZ WRPO 2014+ podjęła 
decyzję o realokacji środków w ramach PI 
10i. Proponowanym kierunkiem przesunięcia 
środków jest PI 9iv w celu poprawy 
dostępności do usług ochrony zdrowia 
służących wzmocnieniu walki z pandemią 
koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19.  
 
Województwo wielkopolskie nie tylko 
osiągnęło, ale nawet przekroczyło  tzw. cel 
barceloński określający wysokość odsetka 
dzieci objętych edukacją przedszkolną od 
wieku 3 lat do wieku obowiązku szkolnego 
na 90%. W województwie wielkopolskim w 
2018 r. odsetek ten wyniósł 91,7 %. 
Województwo również przekroczyło wartość 
95 % w kategorii wiekowej 4-6 lat (95,9% w 
roku 2018) tj. pozom odniesienia określony 
przez Radę ds. Edukacji w 2009 r. 
Obserwowana tendencja spadkowa liczby 
dzieci w wieku przedszkolnym, przy 
równoczesnym wysokim upowszechnieniu 
edukacji powoduje bardzo duży problem ze 
spełnieniem kryterium dostępu tj. 
wykazaniu, iż  liczba nowo utworzonych w 
ramach projektu miejsc wychowania 
przedszkolnego odpowiada faktycznemu i 
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prognozowanemu w perspektywie 3- letniej 
zapotrzebowaniu na tego typu usługi na 
obszarze realizacji projektu. W ostatnim 
naborze ogłoszonym w 2019 r. blisko połowa 
projektów (44 z 95) nie spełniło tego 
kryterium. Ta sytuacja potwierdza wyniki 
badań i wnioski IZ WRPO 2014+, iż w chwili 
obecnej środki z działania 8.1.1 WRPO 2014+ 
są zdecydowanie bardziej potrzebne na 
realizację operacji w zakresie  
przeciwdziałania i zwalczanie epidemii 
COVID-19. 
Sytuacja związana z przedłużającą się 
epidemią powoduje również , iż rodzicom 
towarzyszą olbrzymie obawy przed 
posłaniem dzieci do przedszkoli. Należy 
podkreślić, że bardzo wiele rodzin w Polsce 
to rodziny wielopokoleniowe, zwłaszcza na 
terenach wiejskich i w małych miasteczkach. 
Bardzo często kobiety nie pracują albo w 
opiece nad dzieckiem pomagają starsi 
członkowie rodziny. Obserwacje te są 
zgodne ze SPRAWOZDANIEM KOMISJI DLA 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-
SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w 
sprawie rozwoju struktur opieki nad małymi 
dziećmi w celu zwiększenia uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy, wspierania równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
pracujących rodziców i zapewnienia w 
Europie trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu („cele 
barcelońskie”)  według którego ponad 40% 
rodziców w Polsce korzysta z opieki 
nieformalnej (str. 19)  a 73,8 % osób 
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wskazało na brak potrzeby posyłania dzieci 
do placówek opieki nad dziećmi (str. 22). W 
takim przypadku, rodzice dzieci 3 i 4 letnich, 
których nie dotyczy obowiązek przedszkolny, 
z uwagi na zbyt duże ryzyko zarażenia 
domowników, zwłaszcza z grupy 
podwyższonego ryzyka,  zrezygnują z 
posłania dzieci do przedszkola. 
Biorąc pod uwagę czas, który pozostał do 
zakończenia perspektywy 2014+, nabór i 
realizacja projektów powinny rozpocząć się 
jeszcze w tym roku lub na początku roku 
2021. Samorządy gminne, które 
odpowiedzialne są za organizację edukacji 
przedszkolnej, biorąc pod uwagę powyższe 
argumenty, nie będą zainteresowane 
wnioskowaniem o dofinansowanie w tak 
niepewnej sytuacji, gdy dodatkowo 
zobowiązane zostaną do zachowania 
trwałości miejsc przez kolejne 2 lata. 
Jednocześnie skupione są w tej chwili na 
spełnieniu wymogów sanitarnych, by móc 
choć w ograniczonym zakresie realizować 
edukację przedszkolną, zwłaszcza, by 
zapewnić opiekę dla dzieci osób pracujących. 
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 
Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. 
wskazują m.in. iż w grupie nie może być 
więcej niż 12 dzieci a minimalna przestrzeń 
do wypoczynku, zabawy i zajęć nie może być 
mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego 
opiekuna. Samorządy przy dostępnych 
lokalach  oraz kadrze mogą mieć problem, by 
zapewnić takie warunki dla istniejących już 
miejsc, więc tym bardziej nie będą 
zainteresowane tworzeniem nowych. 
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43 ERDF 9 

Wskaźniki produktu [PI 9a]: 
9a.P1. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych: 17 
- 
- 

 

Wskaźniki produktu [PI 9a]: 
9a.P1. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych: 30  
 
9a.P4 Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych w związku z pandemią COVID-19 
(szt.) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 13 
 
CV9 Liczba laboratoriów, które zostały 
nowowybudowane, nowowyposażone lub o 
zwiększonych możliwościach testowania 
COVID-19 (szt.) (dodanie wskaźnika); 
wartość docelowa (2023): 1 
 
CV2 Wartość zakupionego sprzętu 
medycznego (całkowity koszt publiczny) 
(EUR) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 2 284 040 EUR 
 
CV11 Liczba karetek pogotowia i pojazdów 
zakupionych na potrzeby reagowania 
kryzysowego (szt.) (dodanie wskaźnika); 
wartość docelowa (2023): 4 
 
CV1 Wartość zakupionych środków ochrony 
indywidualnej (całkowity koszt publiczny) 
(EUR) (dodanie wskaźnika); wartość 
docelowa (2023): 1 784 773 EUR  
 
CV6 Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) (w 
tym maski jednorazowe, ochrona oczu, 
kombinezony, itp.) (szt.) (dodanie 
wskaźnika); wartość docelowa (2023):  
87 830 
 

[9a.P1] Wzrost wartości docelowej 
wskaźnika zależy od liczby obsługiwanych 
jednostek leczniczych w związku z pandemią 
COVID-19 i jest związany z wartością 
wskaźnika "Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych w związku z pandemią COVID-
19". 
 
Dodano wskaźniki ze względu na potrzebę 
monitorowania w związku ze wsparciem w 
zwalczaniu lub przeciwdziałaniu skutkom 
pandemii COVID-19. 
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(WRPO 2014+/OP 9/2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu (...)/ Tabela 5/str. 319) 

44 ERDF 9 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  
WP91. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych - Cel końcowy (2023): 17 
 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 
WP91. Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych - Cel końcowy (2023): 30 
 
(WRPO 2014+/OP 9/2.A.8 Ramy 
wykonania/Tabela 6/str. 327) 

[WP91] W rezultacie przeprowadzonych 
realokacji zmianie ulegną wartości 
wskaźników do Ram Wykonania. 

45 ERDF 9 

Typy przedsięwzięć [PI 9a]: 
- (…) 
 

Typy przedsięwzięć [PI 9a]: 
- działania związane z przeciwdziałaniem, 
zapobieganiem i łagodzeniem skutków 
epidemii COVID-19 
 
(WRPO 2014+/OP 9/2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć (…)/str. 310) 

Rozszerzenie typów przedsięwzięć ma na 
celu poprawę dostępności do ochrony 
zdrowia służącej wzmocnieniu walki z 
pandemią koronawirusa i przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom epidemii COVID-19. 

46 - - 

Ramy wykonania w podziale na fundusze 
oraz kategorie regionu (tabela zbiorcza): 
WF2 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 76 470 589,00 EUR 
WF5 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 487 058 824,00 EUR 
WF6. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 308 208 510, 00 EUR 
WF7 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 226 223 952,00 EUR 
WF8 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 183 839 586,00 EUR 
WF9 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 368 941 177,00 EUR 

Ramy wykonania w podziale na fundusze 
oraz kategorie regionu (tabela zbiorcza): 
WF2 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 73 742 477,00 EUR 
WF5 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 484 330 712,00 EUR 
WF6. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 302 521 534,00 EUR 
WF7 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 251 912 212,00 EUR 
WF8 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 163 838 303,00 EUR 
WF9 Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych - Cel końcowy 
(2023): 374 397 400,00 EUR 
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WP91 Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych - Cel końcowy (2023): 17 

 

WP91 Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych - Cel końcowy (2023): 30 
 
(WRPO 2014+/12.2 Ramy wykonania 
programu operacyjnego/Tabela 28/str. 523) 

47 - - 

Modyfikacja zapisów w zakresie koncentracji 
środków: 
W ramach EFRR 48,91% (WRPO 6.0.) 
środków przeznaczono na cele tematyczne 
1-4, natomiast na cel tematyczny 4. 20,92% 
(WRPO 6.0.) środków EFRR. 
 
W zakresie EFS ponad 60% (WRPO 6.0.) 
środków zostało podzielonych na pięć 
priorytetów inwestycyjnych: PI 8i , PI 9i, PI 
9iv, PI 10i oraz PI 10iv. 
 
Ponadto przeznaczono ponad 27,9% (WRPO 
6.0.) EFS na realizację celu tematycznego 
Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją, co ma 
realizować cele Strategii Europa 2020, 
Krajowego Programu Reform dotyczące 
ograniczenia skali ubóstwa, Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu oraz regionalnych 
strategii w tym zakresie. 

 

Modyfikacja zapisów w zakresie koncentracji 
środków: 
W ramach EFRR 48,78% środków 
przeznaczono na cele tematyczne 1-4, 
natomiast na cel tematyczny 4. 20,92% 
środków EFRR. 
 
W zakresie EFS ponad 61% środków zostało 
podzielonych na pięć priorytetów 
inwestycyjnych: PI 8i , PI 9i, PI 9iv, PI 10i oraz 
PI 10iv. 
 
Ponadto przeznaczono ponad 31,07% EFS na 
realizację celu tematycznego Promowanie 
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją, co ma realizować 
cele Strategii Europa 2020, Krajowego 
Programu Reform dotyczące ograniczenia 
skali ubóstwa, Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu oraz regionalnych strategii w 
tym zakresie. 
 
(WRPO 2014+/1.2. Uzasadnienie alokacji 
finansowej/str. 64) 

 

48 - - 

Modyfikacja wielkości środków 
przeznaczonych na poszczególne osie 
priorytetowe: 
Oś Priorytetowa 2: 65 000 000,00 EUR  
(2.65%) (WRPO 6.0) 
Oś Priorytetowa 5: 414 000 000,00 EUR  

Modyfikacja wielkości środków 
przeznaczonych na poszczególne osie 
priorytetowe: 
Oś Priorytetowa 2: 62 681 105,00 EUR 
(2.56%) 
Oś Priorytetowa 5: 411 681 105,00 EUR 
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(16.90%) (WRPO 6.0) 
Oś priorytetowa 6: 261 977 233,00 EUR 
(10,69%) 
Oś Priorytetowa 7: 192 290 359,00 EUR 
(7.85%) (WRPO 6.0) 
Oś Priorytetowa 8: 156 263 648,00 EUR 
(6.38%) (WRPO 6.0) 
Oś Priorytetowa 9: 313 600 000,00 EUR  
(12.80%) (WRPO 6.0) 

(16.80%) 
Oś priorytetowa 6: 257 143 303,00 EUR 
(10,49%) 
Oś Priorytetowa 7: 214 125 380,00 EUR 
(8,74%) 
Oś Priorytetowa 8: 139 262 557,00 EUR 
(5,68%) 
Oś Priorytetowa 9: 318 237 790,00 EUR 
(12.99%) 
 
(WRPO 2014+/1.2. Uzasadnienie alokacji 
finansowej/Tabela 2/str. 67) 

 



Tabela 18a: Plan finansowy 
 

Oś  

prioryteto wa 

 

Fundusz 

 

Kategoria regionu 
Podstawa kalkulacji 

wsparcia Unii 

(całkowity koszt 

kwalifikowalny lub 

publiczny koszt 

kwalifikowalny) 

 

Wsparcie Unii 

 

(a) 

 

Wkład 

krajowy (b) = 

(c) + (d) 

 

Szacunkowy podział wkładu 

krajowego 

 

Finansowanie 

ogółem 

 

(e) = (a) + (b) 

 

Stopa 

dofinansowania 

 

(f)  = (a) / (e) (2) 

 

Wkład EBI (g) 

 

Główna alokacja 

 

Rezerwa wykonania 

 

Kwota rezerwy 

wykonania w 

stosunku do 

ogólnej kwoty 

wsparcia Unii 

Krajowe środki 

publiczne (c ) 

Krajowe środki 

prywatne 

(d) (1) 

Wsparcie Unii (h) 

= (a) - (j) 

Wkład krajowy (i) = 

(b) – (k) 

Wsparcie Unii (j) Wkład 

krajowy 

(k) = (b) * ((j) 

/ (a) 

(l) = (j) / (a) 

* 100 

 

1 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 427 900 000,00 75 511 765,00 7 562 117,00 67 949 648,00 503 411 765,00 

 

85,00% 

 
398 997 489,00     70 411 322,00     28 902 511,00 5 100 443,00 6,75% 

 

2 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
 

62 681 105,00 

 

 

11 061 372,00 

 

 

11 061 372,00 

 

0,00 

 

73 742 477,00 

 

 

85,00% 

 
58 481 106,00 

 

10 320 196,00 

 
4 199 999,00 741 176,00 

6,70% 

 

 

3 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 368 475 177,00 65 025 032,00 50 729 586,00 14 295 446,00 433 500 209,00 

 

85,00% 

 
349 795 177,00     61 728 561,00     18 680 000,00 3 296 471,00     5,07% 

 

4 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 172 000 000,00 30 352 942,00 27 211 376,00 3 141 566,00 202 352 942,00 

 

85,00% 

 
162 799 999,00     28 729 412,00     9 200 001,00 1 623 530,00 5,35% 

 

5 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
 

411 681 105,00 

 

 

72 649 607,00 

 

 

48 834 834,00 

 

 

23 814 773,00 

 

484 330 712,00 

 

85,00% 

  

382 701 106,00 

 

 

67 535 490,00 

 

28 979 999,00 

 

5 114 117,00 

 

 

7,04% 

 

 

6 

 

EFS 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
 

257 143 303,00 

 

 

45 378 231,00 

 

 

36 302 585,00 

 

 

9 075 646,00 

 

 

302 521 534,00 

 

 

85,00% 

 

  

238 804 897,00 

 

 

 

42 142 042,00 

 

 

18 338 406,00 

 

 

3 236 189,00 

 

 

7,13% 

 

 

7 

 

EFS 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 214 125 380,00 

209 625 380,00 

37 786 832,00 

36 992 715,00 

33 883 301,00 

33 184 477,00 

3 903 531,00 

3 808 238,00 

251 912 212,00 

246 618 095,00 

 

85,00% 

 

 
201 125 380,00 

196 625 380,00 

35 492 714,00 

34 698 597,00 
13 000 000,00 2 294 118,00 

6,07% 

6,20% 

 

8 

 

EFS 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
139 262 557,00 

143 762 557,00 

24 575 746,00 

25 369 863,00 

21 626 656,00 

22 325 480,00 

2 949 090,00 

3 044 383,00 

163 838 303,00 

169 132 420,00 

 

85,00% 

 
129 247 089,00 

133 747 089,00 

22 808 310,00 

23 602 427,00 
10 015 468,00 1 767  436,00 

7,19% 

6,97% 

 

9 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
 

318 237 790,00 

 

 

56 159 610,00 

 

 

44 467 450,00 

 

 

11 692 160,00 

 

 

374 397 400,00 

 

 

85,00% 

  

302 541 790,00 

     

 

53 389 728,00 

 

15 696 000,00 2 769 882,00 

 

4,93% 

 

 

10 

 

EFS 

 

Słabiej rozwinięte 

 

Ogółem 
 

78 700 000,00 

 

 

13 888 236,00 

 

 

13 888 236,00 

 

0,00 

 

92 588 236,00 

 

 

85,00% 

 

  

78 700 000,00 

 

 

13 888 236,00 

 

   

 

Ogółem 

 

EFRR 

 

Słabiej rozwinięte 

 

1 760 975 177,00 

 

310 760 328,00 

 

 

189 866 735,00 

 

 

120 893 593,00 

 

 

2 071 735 505,00 

 

 

85,00% 

 

1 655 316 667,00 292 114 709,00 105 658 510,00 18 645 619,00 6,00% 

 

Ogółem 

 

EFS 

 

Słabiej rozwinięte 

 

689 231 240,00 

 

121 629 045,00 

 

 

105 700 778,00 

 

 

15 928 267,00 

 

 

810 860 285,00 

 

 

85,00% 

 

647 877 366,00 114 331 302,00 41 353 874,00 7 297 743,00 6,00% 

 

Suma 

całkowita 

   

2 450 206 417,00 432 389 373,00 

 

295 567 513,00 

 

 

136 821 860,00 

 

2 882 595 790,00 

 

85,00% 

 

0,00 2 303 194 033,00 

 

406 446 011,00 

 

147 012 384,00 

 

25 943 362,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 18c: Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne 

Oś priorytetowa Fundusz Kategoria regionu Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy Finansowanie ogółem 

Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka 
EFRR Słabiej rozwinięte 

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

innowacji 

79 520 000,00 

89 520 000,00 

14 032 941,00 

15 797 647,00 

93 552 941,00 

105 317 647,00 

Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka 
EFRR Słabiej rozwinięte 

Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) 

oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do 

EFMR) 

348 380 000,00 

338 380 000,00 

61 478 824,00 

59 714 118,00 

409 858 824,00 

398 094 118,00 

Społeczeństwo informacyjne EFRR Słabiej rozwinięte 
Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 

62 681 105,00 

 

 

11 061 372,00 

 

 

73 742 477,00 

 

Energia EFRR Słabiej rozwinięte 
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach 
368 475 177,00 65 025 032,00 433 500 209,00 

Środowisko EFRR Słabiej rozwinięte 
Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem 
19 518 000,00 3 444 353,00 22 962 353,00 

Środowisko EFRR Słabiej rozwinięte 
Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami 
152 482 000,00 26 908 589,00 179 390 589,00 

Transport EFRR Słabiej rozwinięte 

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 

niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 

infrastruktury sieciowej 

 

411 681 105,00 

 

 

72 649 607,00 

 

 

484 330 712,00 

 

Rynek pracy EFS Słabiej rozwinięte 
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

mobilności pracowników 

 

257 143 303,00 
 

 

45 378 231,00 
 

 

302 521 534,00 
 

Włączenie społeczne EFS Słabiej rozwinięte 
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 

wszelką dyskryminacją 
214 125 380,00 
209 625 380,00 

37 786 832,00 
36 992 715,00 

251 912 212,00 
246 618 095,00 

Edukacja EFS Słabiej rozwinięte 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

139 262 557,00 

143 762 557,00 

24 575 746,00 

25 369 863,00 

163 838 303,00 

169 132 420,00 

Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 
EFRR Słabiej rozwinięte 

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 

wszelką dyskryminacją 

 
224 145 555,00 

 

 
39 555 098,00 

 

 
263 700 653,00 

 

Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 
EFRR Słabiej rozwinięte 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

 

94 092 235,00 
 

 

16 604 512,00 
 

 

110 696 747,00 
 

Ogółem    2 371 506 417,00 418 501 137,00 2 790 007 554,00 

 

 


