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Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
(w odniesieniu do wersji 1.7) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Wybrany działania 
WRPO 2014+ 
skierowane do ZITów 
i OSI 

Wyodrębnienie osobnych poddziałań dla ZIT Poznań i ZIT AKO oraz 
dodanie przypisu przy nazwach działań uwzględniających OSI 
Ośrodków Subregionalnych 
* Wsparcie może też objąć Obszary Strategicznej Interwencji Ośrodków 
Subregionalnych w zależności od ostatecznego kształtu Mandatów 
Terytorialnych poszczególnych OSI. 

 

2. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.2 
Pkt 22-24 

Dodano: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dn. 30 
września 2015 r., poz. 1416). 

Doprecyzowanie podstaw 
prawnych dla obszaru pomocy 
publicznej. 

3. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
6. Typy projektów 

W punkcie: „- budowę, rozbudowę lub modernizację innej 
wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych 
oraz kampanie promocyjne” 
dodano na końcu: (jako element uzupełniający projektu). 

Doprecyzowanie warunków 
wsparcia dla beneficjentów. 

4. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano pkt: 
• W Poddziałaniu 1.3.1 projekty IOB mogą uzyskać wsparcie, gdy spełnią 

następujące warunki: 
a. projekt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe na 

produkty/usługi powstałe w wyniki realizacji projektu poparte 
badaniem rynku; 

b. IOB przygotował strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na 
różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza jego zdolność do 
działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności 
pozwalającej na finansową samodzielność (lub potwierdza możliwość 
stopniowego usamodzielnienia się finansowego IOB do końca okresu 
kwalifikowalności); 

c. IOB posiada roczny plan pracy zawierający orientacyjny wykaz 
projektów/usług do realizacji obejmujący projekty, na które planuje 
pozyskać wsparcie; 

d. IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania 
satysfakcji z realizacji usług, w celu oceny ich skuteczności i 
zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce. 

• W Poddziałaniu 1.3.1 projekt nie może być realizowany dłużej niż
2 lata. 

Doprecyzowanie warunków 
wsparcia dla beneficjentów 
zgodnie z uwagą Komisji 
Europejskiej. 
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5. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
W Poddziałaniu 1.3.2 preferencje dla IOB stosujących dostępne standardy w 
zakresie świadczenia usług, opracowane na poziomach krajowym/ 
europejskim/międzynarodowym. 
Jest: 
W Poddziałaniach 1.3.1 i 1.3.2 preferencje dla IOB stosujących dostępne 
standardy w zakresie świadczenia usług, opracowane na poziomach 
regionalnym/ krajowym. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFRR przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący oraz 
zgodnie z uwagą Komisji 
Europejskiej. 

6. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może 
stanowić elementu projektu. 
Jest: 
Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych, tj. infrastru-
ktura drogowa i dojazdowa, nie może stanowić elementu projektu. 

Doprecyzowanie warunków 
wsparcia dla beneficjentów. 

7. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4 
Poddziałanie 1.4.2 
7. Typ beneficjenta 

Było: 
1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego; 
2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski występujące w 

partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. 
Jest: 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie* 
* Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 

Zmiana beneficjenta w 
projekcie pozakonkursowym. 

8. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4 
20. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 

Dodano: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. z dnia 3 września 
2015 w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i 
średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Doprecyzowanie podstaw 
prawnych dla obszaru pomocy 
publicznej. 

9. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.5 
Poddziałanie 1.5.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Projekty będą oceniane głównie w oparciu o efektywność kosztową. 
Jest: 
Projekty będą oceniane w oparciu o efektywność kosztową. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFRR przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

10. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 3.3 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: Wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,  
w tym transportu publicznego realizowane w okresie 2014 – 2020 przy 
wsparciu środków europejskich będą musiały uwzględniać szersze 
podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności 
strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany 
gospodarki niskoemisyjnej lub dokumenty równorzędne. 
Jest: Wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,  
w tym transportu publicznego realizowane w okresie 2014 – 2020 przy 
wsparciu środków europejskich będą musiały uwzględniać szersze 

Doprecyzowanie zapisów 
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podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności 
strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany 
gospodarki niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne (zgodne z 
wytycznymi dla konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 – Plany gospodarki 
niskoemisyjnej). 

11. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 3.3 
6. Typy projektów 

Było: Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne 
Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z 
zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż 
urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i 
identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet). 
Jest: Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich 
elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i 
działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji 
publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. 
systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice 
informacyjne, wspólny bilet). 

Doprecyzowanie zapisów 

12. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Wybrane poddziałania 
EFS 

Zmiana nazw poddziałań z „w ramach ZIT Poznań” na „w ramach ZIT 
dla MOF Poznania”. Zmiana porządkowa 

13. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Wybrane poddziałania 
EFS 

Zmiana nazw poddziałań z „w ramach ZIT AKO” na „w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO”. Zmiana porządkowa 

14. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
i 6.3.2 
Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.1 
Działanie 6.5 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Aktualizacja podstawy prawnej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 
zm.). 

Aktualizacja podstawy 
prawnej. 

15. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W punkcie „Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem do lat 3 (...) 
obejmować będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, w przypadku 
identyfikacji takiej potrzeby w ramach IPD” dodano na końcu: 
lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

16. 2. Informacje na Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 

Usunięto: 
• Zakres działań możliwych do realizacji uwzględnia warunki realizacji 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
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temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki i wczesnego 
wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 
zawarte w Regulaminie konkursu (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

17. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować podstawowy 
poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i/lub 
realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką 
podstawowej opieki zdrowotnej (dotyczy typu projektu 1 i 2). 
Jest: 
Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować podstawowy 
poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i/lub 
realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką 
podstawowej opieki zdrowotnej z każdego powiatu oraz miast na 
prawach powiatu (dotyczy typu projektu 1 i 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

18. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Projekty obejmujące programy profilaktyki nowotworowej w ramach typu 
projektu nr 2 zakładają gotowość do wykonania założeń programu w 
miejscu zamieszkania pacjenta lub zapewniają dojazd do miejsca 
świadczenia usługi. 
Jest: 
Projekty obejmujące programy profilaktyki nowotworowej w ramach typu 
projektu nr 2 zapewniają wykonanie założeń programu również w miejscu 
zamieszkania pacjenta i/lub zapewniają dojazd do miejsca świadczenia 
usługi. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

19. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu 
stanowią co najmniej w 10% osoby, które zamieszkują miejscowości 
poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie, 
zgodnie z definicją GUS (stosuje się dla typu projektu nr 2). 
Jest: 
Grupę docelową w ramach projektu stanowią co najmniej w 10% osoby, 
które zamieszkują miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w 
szczególności obszary wiejskie -zgodnie z definicją GUS (stosuje się dla 
typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

20. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem co najmniej 20% 
kobiet zamieszkałych na terenie powiatów i/lub gmin o szczególnie niskim 
poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% 
(stosuje się dla typu projektu nr 2). 
Jest: 

Doprecyzowanie zapisów 
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Premiowane będą projekty, w których wśród grupy docelowej co najmniej 
20% stanowią kobiety zamieszkałe na terenie powiatów i/lub gmin o 
szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania cytologi-czne, tj. o 
poziomie poniżej 30% (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

21. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również w 
godzinach popołudniowych oraz w sobotę lub w niedzielę (stosuje się dla 
typu projektu nr 2). 
Jest: 
Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również w 
godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę 
(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

22. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano: 
• Premiowane będą projekty, w których uczestnikom zapewnione zostanie 

wsparcie w postaci opieki nad osobą zależną, jeśli sprawowanie opieki 
nad osobą zależną stanowi barierę w uczestnictwie w projekcie (stosuje 
się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

23. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 
Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej 
współpracują z PCPR/MOPR/OPS w zakresie koordynacji aktywizacji 
społeczno-zawodowej poszczególnych uczestników projektu. 
Dodano wytłuszczony zapis: 
Co najmniej 50% uczestników projektu podpisuje i realizuje kontrakt 
socjalny lub jego odmiany równoważny. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

24. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W wybranych punktach dodano typy projektów, których wymagania 
dotyczą. 
• Projektodawca zapewnia poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych oraz ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą 
się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (typ 1). 

• Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu  
działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy 
zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie przede wszystkim 
w rodzinnych formach pieczy zastępczej (typ 1). 

• Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56%, w tym wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22%. W odniesieniu do osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny 
poziom efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym 
minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12% (typ 2). 

Doprecyzowano warunki 
wsparcia beneficjentów. 
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25. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto: 
• Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w 

nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 
wynikającym z pkt 9.  

• Nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach 
opieki instytucjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-pobytowych 
ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług 
w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-
pobytowych. 

• Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. w 
placówkach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki 
realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 
przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

• Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki opiekuńczo-
pobytowe mogą sfinansować działania pozwalających na rozszerzenie 
oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 
przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

• Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby 
asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub 
podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 13. 

• Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci 
w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych 
miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia 
dziennego, jak również w ramach istniejących placówek. 

• Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe 
wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 
lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

• W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo 
są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji 
kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 
30.12.2006, str. 10):  

a) porozumiewanie się w języku ojczystym;  
b) porozumiewanie się w językach obcych;  
c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne;  

Doprecyzowano warunki 
wsparcia beneficjentów. 
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d) kompetencje informatyczne;  
e) umiejętność uczenia się;  
f) kompetencje społeczne i obywatelskie;  
g) inicjatywność i przedsiębiorczość;  
h) świadomość i ekspresja kulturalna.  

• Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób. 

• W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
poniżej 14 dzieci jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny 
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz 
doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. 
formach. 

• Usługi poradnictwa specjalistycznego w tym np. poradnictwo w zakresie 
prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz obejmujące wsparcie rodziny 
naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnością, a także 
terapię rodzinną, będą świadczone jako jeden z elementów szerszego 
kompleksowego wsparcia. 

• Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci 
zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu*. 

• Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać wybrany 
projekt, który został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, 
stanowiącego załącznik do SZOOP. 

26. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Beneficjent w ramach projektu zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług 
- 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. 
Jest: 
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych – 
utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu, co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu 

Doprecyzowano wymogi dla 
beneficjenta zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

27. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 
Beneficjent zapewnia, że preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 
11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 
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społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 i/lub w przypadku możliwości objęcia wsparciem osób z 
niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób do 
osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku realizacji usług 
opiekuńczych i asystenckich (typ 2) pierwszeństwo ponad wyżej 
wymienionymi przesłankami maja osoby z niepełnosprawnościami i osoby 
niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa. 

28. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług asystenckich/opiekuńczych 
prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
asystenckich opiekuńczych prowadzonych przez danego beneficjenta w 
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji 
projektu. 
Jest: 
Beneficjent zapewnia, że w przypadku wsparcia dla usług asystenckich/ 
opiekuńczych w ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc 
świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych prowadzonych przez danego 
beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu (typ 2). 

Doprecyzowano warunki 
wsparcia beneficjentów. 

29. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto wskazany zapis: 
Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb 
poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja 
oraz z uwzględnieniem trendów demograficznych. Podejmowane w tym 
zakresie działania będą uwzględniały zapisy Ogólnoeuropejskich 
wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wsparcie dla usług w 
formach stacjonarnych może być oferowane w sytuacji, gdy objęcie danej 
grupy osób nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub 
inne istotne przesłanki (np. nadmiernie wysokich kosztów świadczenia 
usług w formach zdeinstytucjonalizowanych). 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

30. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 

Było: 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną 
samorządu terytorialnego i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub 
organizacją  pozarządową, działającymi w obszarze włączenia społecznego, 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 



 

        9 | S t r o n a  

Działań WRPO w realizacji projektów posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. W związku 
z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie z jednostkami 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego i/lub organizacjami 
pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej działającymi w 
obszarze włączenia społecznego przewiduje się możliwość złożenia 
wniosku o dofinansowanie na kwotę wyższą niż wynika z algorytmu 
podziału środków. 
Jest: 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną 
samorządu terytorialnego oraz podmiotem ekonomii społecznej i/lub 
organizacją  pozarządową działającymi w obszarze włączenia społecznego, 
posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. W związku 
z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie z jednostkami organizacyj-
nymi samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej 
i/lub organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze włączenia 
społecznego przewiduje się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 
na kwotę wyższą niż wynika z algorytmu podziału środków. 

31. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 
Partner wiodący wraz z partnerami zobowiązuje się do rozpoczęcia/ 
kontynuacji prac nad Strategią i planem działania na rzecz deinstytucjona-
lizacji oraz rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych 
społeczności na określonym obszarze lub w określonym zakresie 
objętym przez projekt wynikających z Ogólnoeuropejskich wytycznych 
dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 
poziomie lokalnych społeczności i ich wdrażania. 

Doprecyzowanie zapisów. 

32. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkt: 
Projekt nie został usunięty z wykazu projektów zidentyfikowanych, 
stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. 

Ujednolicenie zapisów. 

33. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Działania związane z wyposażeniem szkół w TIK nie mogą być realizowane 
jako samodzielne przedsięwzięcie. Będą one komplementarne z zajęciami 
dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli  finansowanymi 
ze środków publicznych (w tym EFS). (...) 
Jest: 
Działania związane z wyposażeniem szkół w TIK nie mogą być realizowane 
jako samodzielne przedsięwzięcie. Będą one komplementarne z zajęciami 
dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli  w zakresie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych finansowanymi ze środków 
publicznych (w tym EFS). (...) 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 
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34. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W pkt „Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w TIK będą 
zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.” dodano na końcu: 
Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej, 
na zakup których udziela się wsparcia finansowego, jest zgodny z 
katalogiem określonym przez MEN za pośrednictwem strony internetowej 
www.men.gov.pl. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

35. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W pkt „W przypadku doposażenia w sprzęt TIK Projektodawca 
zobowiązany jest do premiowania (...)” dodano na końcu: 
Powyższe należy ująć w regulaminie rekrutacji opracowanym przez 
Projektodawcę. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

36. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W pkt „W przypadku wsparcia dotyczącego wyposażenia szkół lub 
placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (…)” 
dodano na końcu: 
Ponadto w celu osiągnięcia ww. funkcjonalności, Projektodawca zapewnia 
szkołom lub placówkom oświatowym możliwość dodatkowego sfinansowa-
nia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

37. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano: 
• Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać 

wybrany projekt, który został usunięty z Wykazu Projektów 
Zidentyfikowanych. Realizowane wsparcie musi być komplementarne z 
działaniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

• Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia rekomendacji z badania 
ewaluacyjnego w zakresie oceny skuteczności projektu 
przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 lata po rozpoczęciu realizacji 
projektu przez IZ WRPO 2014+. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący w dniu 
23.09.2015 roku 

38. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
21.Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Było: 
33 233 902 euro 
Jest: 
22 194 937,00  

Przesunięcie środków na 
realizację działań na rzecz 
centrów kształcenia praktycz-
nego i centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego. 

39. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
6. Typy projektów 

Było: 
1. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicz-nego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu 
zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia 
zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element 

Doprecyzowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
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projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 
2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we 
współpracy z pracodawcami (...). 
(...) 
4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, (…) 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3). 
Jest: 
1. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych 
ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU poprzez: 
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz 
przeprowadzenie egzaminu zawodowego;  

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji 
nowych zadań; 

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. 
podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a 
lub ppkt. b). 

2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we 
współpracy z pracodawcami (...)* 
(...) 
4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, (…) 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 
* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
622). 

40. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
21.Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 
 

Było: 
9 775 000,00  
Jest: 
20 813 965,00 

Przesunięcie środków na 
realizację działań na rzecz 
centrów kształcenia praktycz-
nego i centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego. 

41. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 

Dodano: 
• Realizacja wsparcia musi być zgodna z zakresem i wymogami 

określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 
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w realizacji projektów edukacji na lata 2014-2020. 
• Wnioskodawca dokonując wyboru dużego przedsiębiorstwa, u którego 

odbywać się będą staże, premiować będzie przedsiębiorstwa, które 
wniosą minimum 5 % wartości wynagrodzenia stażysty. Wkład może 
mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Ponadto w 
przypadku realizacji staży w dużym przedsiębiorstwie, Wnioskodawca 
powinien zapewnić, iż staże obejmują jedynie stanowiska dodatkowe, w 
porównaniu sprzed początku projektu. 

• Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia rekomendacji z badania 
ewaluacyjnego w zakresie oceny skuteczności projektu 
przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 lata po rozpoczęciu realizacji 
projektu przez IZ WRPO 2014+. 

• Do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nie może zostać 
wybrany projekt, który został usunięty z Wykazu Projektów 
Zidentyfikowanych. 

Usunięto: 
• W procesie rekrutacji szkół, preferencje uzyskają szkoły położone 

terenach wiejskich. 

42. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno być zgodne ze 
standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. (...) 
Jest: 
Projektodawca powinien zapewnić, że wyposażenie pracowni i 
warsztatów szkolnych będzie zgodne ze standardem określonym przez 
MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 
190 zawodów wskazanym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. (...) 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

43. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Realizowany będzie projekt, w którym kierunki kształcenia będą zgodne z 
zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą 
przedsiębiorstw szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach 
oraz RSI. 
Jest: 
Projekt powinien zakładać skierowanie wsparcia w szczególności do szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących szkolenie zawodowe i ustawi-
czne, w których kierunki kształcenia są zgodne z zapotrzebowaniem rynku 
pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 
rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu określonych 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 
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w RSI. 

44. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W punkcie: „Staże i praktyki realizowane w ramach WRPO 2014+ będą  
zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020.” dodano na końcu: 
Minimalny okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
wynosi 150 godzin a maksymalny nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu 
do jednego ucznia. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie otrzymują stypendium nie więcej niż 1250 zł. Stypendium jest 
wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku 
realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 
godzin wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. 
Wnioskodawca zapewni realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów 
w ich ostatnim roku nauczania. Wnioskodawca powinien zapewni, że liczba 
uczniów odbywających staż lub praktykę zawodową w jednym czasie, w 
jednym przedsiębiorstwie będzie uzależniona/wynikała od/z wielkości 
przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych 
staży i praktyk. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

45. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.3 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

W punkcie: „Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywi-
dualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i placówki kształcenia 
zawodowego. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 
szkoły i placówki kształcenia zawodowego lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 
przez organ prowadzący.” dodano na końcu: 
Przedmiotowa diagnoza musi zawierać informacje o wszystkich formach 
wsparcia jakie ww. szkoły realizowały w ramach środków pozyskanych z 
innych funduszy strukturalnych oraz ich wyniki. 
Ponadto zakres wsparcia dotyczący doskonalenia umiejętności i 
kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu musi być zgodny z warunkami określonymi w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Doprecyzowano zgodnie z 
kryteriami wyboru projektów 
dla EFS przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący. 

46. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.4 
nazwa 

Było: 
Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania 
Jest: 
Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla 
MOF Poznania

Aktualizacja nazwy 
Poddziałania 

47. 
4. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 

A.1.2 tabela 
Było: 
Działanie 9b 
Jest: 

Zmiana porządkowa 
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interwencji Działanie 9.2 

48. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO  
 
 
Załącznik nr 2 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 
5. Lista wskaźników 
produktu 
 
Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośred-
niego i produktu dla 
działań i poddziałań 

Skorygowano wskaźniki zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do 
tabeli zmian. Korekta techniczna 

49. Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych  
przez IZ WRPO 
2014+ w ramach 
trybu pozakonkurso-
wego 

Zmieniony wykaz stanowi załącznik nr 2 do tabeli zmian. 
Aktualizacja listy zidentyfiko-
wanych projektów pozakon-
kursowych 

 


