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

(w odniesieniu do wersji 1.8) 
 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 3.3 
Poddziałanie 3.3.2 
20. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub 
krajowa podstawa 
prawna) 

Było: 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej. 
Jest: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie 
system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2021). 

Aktualizacja podstaw 
prawnych dla obszaru pomocy 
publicznej. 

2.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.5 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: 
Wsparcie typu outplacementowego: 
3. Uczestnik projektu (…) oraz środków przyznawanych w ramach PO KL  
przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków (…)  
Jest: 
Wsparcie typu outplacementowego: 
3. Uczestnik projektu (…) oraz środków przyznawanych w ramach PO KL 
bądź WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków 
(…) 

Doprecyzowanie zapisu 

3.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.5 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie przypisu  
Wsparcie typu outplacementowego: 
5. Wsparcie w postaci staży* realizowane w ramach projektów jest zgodne z 
zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. 
Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) (...) 
Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera 
wówczas formę wolontariatu. 

Doprecyzowanie zapisu z 
uwagi na inną grupę docelową 
w Działaniu 6.5 

4.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 
8. Grupa docelowa 

Dodanie typu projektu 4 „Programy zakładające eliminowanie czynników 
zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy 
ergonomii pracy.” do grupy: 2. osoby długotrwale pracujące w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie. 

Doprecyzowanie zapisu 
punktu 

5.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

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

Dodanie na końcu pkt 4 dotyczącego profilaktyki raka piersi i szyjki 
macicy informacji w nawiasie: (stosuje się dla typu projektu nr 2). Doprecyzowanie zapisu 

6.  2. Informacje na Działanie 7.2. Zmiana przypisu dla zapisu: Dostosowanie do zapisów 
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temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 7.2.1. 
8. Grupa docelowa 

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z 
definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, 
młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich 
otoczeniu*. 
 
Było:  
*Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla 
skutecznego wsparcia tych osób. 
Jest:  
*Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

aktualnych wytycznych . 

7.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2. 
Poddziałanie 7.2.1 
Poddziałanie 7.2.2. 
 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano zgodność z dokumentem: 
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności– zestaw narzędzi 

Uzupełniono brakujący 
dokument (doprecyzowujący). 
Dokument komplementarny z 
Ogólnoeuropejskimi wytycz-
nymi dotyczącymi przejścia od 
opieki instytucjonalnej do 
opieki świadczonej na pozio-
mie lokalnych społeczności. 

8.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2. 
Poddziałanie 7.2.2. 
Poddziałanie 7.2.3. 
 
8. Grupa docelowa 

Do zapisu dodano przypis: 
Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z 
definicją zawartą w  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym dzieci, rodziny z dziećmi, 
młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich 
otoczeniu* 
*Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Dostosowanie do zapisów 
aktualnych wytycznych . 

9.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2. 
Poddziałanie 7.2.2. 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Punkt 4-19, 24, 26-32 oraz 39 zastąpiono zapisami:  
4. Okres realizacji projektu (typ 1, 2, 3 oraz 5) nie przekracza 36 miesięcy. 
5. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w ramach danego konkursu (typ 1, 2, 3 oraz 5). 
6. Wnioskodawcą jest podmiot posiadający co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem lub 

Dostosowanie zapisów do 
zatwierdzonych przez KM 
WRPO 2014+ kryteriów 
wyboru projektów.  
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wykluczeniem społecznym (typ 1, 2, 3 oraz 5). 
7. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług 

społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod 
uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług społecznych 
na tym obszarze (typ 1, 2, 3). 

8. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do: 
• osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających 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 społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 
osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi 
• przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo 
ponad wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby z 
niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego* (na osobę 
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej typ 1, 2, 3). 

9. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych 
utworzonych w ramach projektu (trwałość w rozumieniu instytucjonal-
nej gotowości podmiotów do świadczenia usług) po jego zakończeniu 
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z 
zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 2 lata (typ 1,2,3). 

10. 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 za rok 
poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji projektu (typ 2). 

11. Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub 
asystenckich i/lub  wsparcie rodzin w postaci pomocy w opiece i 
wychowywaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego i/lub 
tworzenia mieszkań wspomaganych polegają na tworzeniu miejsc 
świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej 
społeczności. Miejsca świadczenia ww. form wsparcia mogą być 
tworzone zarówno w nowych podmiotach jak i w podmiotach 
istniejących (typ 1, 2, 3). 

12. Projektodawca zapewnia poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 
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profilaktycznych oraz ukierunkowanych na pracę z rodziną borykającą 
się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (typ 1). 

13. 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.  Projektodawca zapewnia, iż 
projekt w ramach działań prewencyjnych przyczyni się do wzrostu 
liczby rodzin wspierających na obszarze realizacji projektu (typ 1). 

14. Projekt zakłada zwiększenie liczby godzin świadczonych usług 
opiekuńczych i/lub asystenckich, w stosunku do danych za rok 
poprzedzający rok rozpoczęcia realizacji projektu poprzez świadczenie 
ich zgodnie z indywidualnymi potrzebami usługobiorcy, w tym w 
godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy (typ 2). 

15. 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). 

16. Projekt służący dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych 
lokalnym usługodawcom i zwiększaniu potencjału lokalnych 
społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych 
i zdrowotnych z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (5 typ 
projektów) realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1, 2 lub 3. 
Beneficjent w partnerstwie z partnerami społecznymi zobowiązany jest 
do wdrożenia w zidentyfikowanych jednostkach samorządu 
terytorialnego systemu realizacji usług społecznych (typ 5). 

17.  W przypadku projektów deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, które 
obejmują restrukturyzację istniejących placówek, w wyniku 
restrukturyzacji powinna powstać placówka spełniająca standardy 
przewidziane dla niej do spełnienia do 2021 roku według Ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast pozostałe 
dzieci powinny zostać umieszczone w rodzinnych formach pieczy 
zastępczej. Wnioskodawca zapewnia, że w wyniku realizacji projektu 
nastąpi rozszerzenie oferty wsparcia, o ile była dotychczas świadczona 
przez istniejącą placówkę. 

18. Projekt jest realizowany przez podmiot ekonomii społecznej lub 
organizację pozarządową lub  podmiot, o którym mowa w art. 3. ust 3 
pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i wolontariacie lub w partnerstwie z takim podmiotem 
(stosuje się dla typu projektu nr 1, 2, 3, 5). 

26. Premiowane będą projekty realizowane na obszarze o najniższej 
dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (regionalne 
OSI) (stosuje się dla typu projektu nr 1,2,3,5). 

27. Premiowane będą projekty zakładające realizację wsparcia z zakresu 
zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego, poprzez 
tworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (w 
postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, mieszkania treningowego bądź 
mieszkania wspieranego zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020) i realizowany jest w 
powiecie/powiatach, na obszarze których nie funkcjonują mieszkania 
wspomagane lub projekt zakłada tworzenie miejsc w nowo tworzonych 
mieszkaniach wspomaganych w pozostałych powiatach województwa 
wielkopolskiego lub projekt zakłada utworzenie miejsca w istniejących 
mieszkaniach wspomaganych (stosuje się dla typu projektu nr 3). 

28. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej 
społeczności na terenie gminy/gmin, w których nie świadczono 
dotychczas usług opiekuńczych (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

29. Premiowane będą projekty zakładające zwiększenie dostępności i 
przystępności cenowej dziennych domów pomocy oraz zapewnienie 
różnorodności form angażujących ich uczestników w działalność 
społeczną i kulturalną na terenie gminy/gmin województwa 
wielkopolskiego, gdzie nie funkcjonują dzienne domy pomocy (stosuje 
się dla typu projektu nr 2). 

30. Premiowane będą projekty zakładające wsparcie opiekunów 
faktycznych poprzez uruchomienie tzw. centrum wsparcia opiekunów, 
oferujących co najmniej: miejsca krótkookresowego pobytu dziennego 
lub całodobowego dla osób niesamodzielnych; wsparcie dla opiekunów 
faktycznych (kształcenie, wymiana doświadczeń, poradnictwo); 
zwiększenie dostępu do informacji; dostęp do sprzętu 
rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

31. Premiowane będą projekty w których Projektodawca zapewnia wsparcie 
w postaci asystentury rodzinnej na obszarze gminy/gmin, na terenie 
których istnieje największe zapotrzebowanie na asystentów rodziny. 
Przez gminę o największym zapotrzebowaniu na usługi asystenta 
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rodziny należy rozumieć gminę, na terenie której współczynnik 
niedoboru etatów asystenta rodziny jest największy (stosuje się dla typu 
projektu nr 1). 

32. Premiowane będą projekty zakładające szkolenie (szkolenie powinno 
być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla 
kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej) i kwalifikowanie 
kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym 
prowadzących rodzinne domy dziecka (stosuje się dla typu projektu nr 
1). 
 

* Dla pozostałych osób istnieje  możliwość częściowej lub całkowitej odpłatności za 
usługi asystenckie lub opiekuńcze. Zasady odpłatności powinny być uzależnione  w 
szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów 
faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w 
projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym 
odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie. 

10.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2. 
Poddziałanie 7.2.2 
Poddziałanie 7.2.3. 
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych zmieniono z 
20% na 10% 

Dostosowanie do zapisów 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w 
zakresie EFRR, EFS oraz FS 
na lata 2014-2020.   

11.  

Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.3. 
7. Typ beneficjenta 

Dodano:  
- jednostki samorządu terytorialnego 

Zgodność z zapisami ZIT dla 
MOF Poznania 

12.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.1 
Poddziałanie 8.1.2 
 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodanie nowego punktu:  
W przypadku projektów zintegrowanych projektodawca złoży bądź złożył 
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie na projekty 
infrastrukturalne współfinansowane ze środków EFRR w ramach WRPO 
2014+ powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma 
zostać osiągnięty dzięki ich realizacji  (dotyczy wyodrębnionej puli środków 
w ramach konkursu). 

Zmiana mająca na celu 
zapewnienie komplementar-
ności pomiędzy projektami 
współfinansowanymi z EFRR i 
EFS. Aktualizacja zgodna z 
Kryteriami wyboru projektów. 

13.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.1 
Poddziałanie 8.1.2 
Poddziałanie 8.3.1 

Usunięcie pkt dotyczącego limitu wydatków związanego z zakupem 
środków trwałych. 

Powielenie zapisu – informa-
cja znajduje się w pkt 17 
„Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków 
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15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych”. 

14.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodanie w pkt 8 na końcu zdania słów: „województwa wielkopolskiego” Doprecyzowanie zapisu 

15.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie pkt:  
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty 
w ramach, których realizowane będą wszystkie 3 typy wsparcia jedno-
cześnie (3 typy wsparcia przewidzianego w ramach Poddziałania 8.1.1). 

Aktualizacja zgodna z 
Kryteriami wyboru projektów. 

16.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
5. Lista wskaźników 
produktu 

Dodanie na końcu wskaźnika:  
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego 
i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.). 

Aktualizacja zw. z dodaniem 
typu projektu dot. CKZiU 

17.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
6. Typy projektów 

Dodanie nowego typu projektów: 
5. 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. podmio-
tach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b). 

Przeniesienie typu projektu 
dot. CKZiU z Poddziałania 
8.3.2 do Poddziałania 8.3.1 
celem rozszerzenia katalogu 
odbiorców na uczniów szkół  

18.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
8. Grupa docelowa 

Rozszerzenie katalogu podmiotów grupy docelowej o Centra Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU. 

Aktualizacja zapisów zw. z 
dodaniem typu projektu dot. 
CKZiU 

19.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie pkt: 
Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych będzie zgodne 
z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 
zawodów opracowanym przez MEN (dostępnym na stronie internetowej 
www.koweziu.edu.pl). Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych 

Aktualizacja zapisów zgodnie 
z aktualnymi Kryteriami 
wyboru projektów. Wprowa-
dzenie nowego punktu konsu-
mującego treść usuniętego 
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jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie 
wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe. 
oraz dodanie pkt: 
Wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ na rzecz wyposażenia szkół i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół i placówek 
kształcenia zawodowego wchodzących w skład CKZiU lub innych 
zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU  jest 
realizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w podrozdziale 6.1 pkt 16. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020.

punktu. 

20.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: 
W przypadku projektów ukierunkowanych na realizację zadań w ramach 
kształcenia dualnego projekt (...). 
Jest: 
W przypadku projektów ukierunkowanych na realizację zadań w ramach 
kształcenia dualnego, w ramach wyodrębnionej alokacji,  projekt (...). 

Doprecyzowanie zapisu 

21.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodanie nowego punktu: 
Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół i pracodawców w odniesieniu do zawodów i 
kompetencji. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona we 
współpracy z pracodawcami, powiatowymi urzędami pracy oraz szkołami, a 
wyniki powinny być przekazane organom prowadzącym szkoły (starostwa).  
Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
biblioteki pedagogicznej (dotyczy projektów realizowanych przez /we 
współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach 
rzemieślniczych w Wielkopolsce). 

Doprecyzowanie zapisów w 
zakresie projektów realizowa-
nych przez /we współpracy z 
cechami rzemieślniczymi. 

22.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodanie nowego punktu 11: 
Beneficjent zapewni funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu 
CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami 
CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu 

Aktualizacja zapisów zgodnie 
z aktualnymi Kryteriami 
wyboru projektów 

23.  
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 

Było: 
W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie 
zawodowe nauczycieli dodatkowo punktowane zostaną te projekty, które 

Aktualizacja zapisów zgodnie 
z aktualnymi Kryteriami 
wyboru projektów 
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Działań WRPO ograniczenia w 
realizacji projektów 

będą zakładały realizacje studiów podyplomowych lub kursów 
kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 
kształcenia zawodowego (…). 
Jest: 
W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie 
zawodowe nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów 
dodatkowo punktowane zostaną te projekty, które będą zakładały realizacje 
studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących 
do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora 
praktycznej nauki zawodu (…). 

24.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie pkt: 
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą szkoły i 
placówki systemu oświaty położone na terenach wiejskich lub położone na 
terenach powiatów gdzie osiągane są najsłabsze wyniki egzaminów 
zawodowych, poniżej średniej dla województwa. 

Aktualizacja zapisów zgodnie 
z aktualnymi Kryteriami 
wyboru projektów 

25.  

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

Aktualizacja kwoty alokacji 

26.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Usunięcie następujących wskaźników: 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (osoby) 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących  
doposażenie zakupione dzięki EFS (szt.) 

Aktualizacja zapisów w zw. z 
przeniesieniem typu projektu 
dot. CKZiU do Poddziałania 
8.3.1 

27.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
5. Lista wskaźników 
produktu 

Usunięcie następujących wskaźników: 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie (osoby) 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 
w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne  niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego (szt.) 
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego 
i ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.) 

Aktualizacja zapisów w zw. z 
przeniesieniem typu projektu 
dot. CKZiU do Poddziałania 
8.3.1 

28.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
6. Typy projektów 

Usunięcie następujących typów projektów: 
• 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 

Aktualizacja zapisów w zw. z 
przeniesieniem typu projektu 
dot. CKZiU do Poddziałania 
8.3.1 
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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). 

• Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
dorosłych, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający 
prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących 
doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1)

29.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
8. Grupa docelowa 

Usunięcie następujących podmiotów z grupy docelowej: 
• Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu szkół i placówek systemu oświaty dla dorosłych prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne, 

• Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
• Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły 

realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

Aktualizacja zapisów w zw. z 
przeniesieniem typu projektu 
dot. CKZiU do Poddziałania 
8.3.1 

30.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie pkt: 
• Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe wchodzących w skład CKZiU i inne zespoły realizujące 
zadania zbieżne z zadaniami CKZiU jest zgodne z katalogiem 
wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów 
opracowanym przez MEN (dostępnym na stronie internetowej 
www.koweziu.edu.pl). Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych 
jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół CKZiU w tym zakresie, a także posiadanego przez 
nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje 
instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego CKZiU. 

• Wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ na rzecz wyposażenia szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład 
CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami 
CKZiU jest realizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w 
podrozdziale 6.1 pkt 16. 

• W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty 
obejmujące wsparciem Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

Aktualizacja zapisów w zw. z 
przeniesieniem typu projektu 
dot. CKZiU do Poddziałania 
8.3.1 

31.  2. Informacje na Działanie 8.3 Dodanie pkt: Aktualizacja zapisów zgodnie 
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temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane premiowane będą 
projekty, których minimum 90% uczestników uzyska kwalifikacje. 

z aktualnymi Kryteriami 
wyboru projektów 

32.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
W ramach projektów (…) wydatków w ramach cross-financingu nie może 
łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu. 
Jest: 
W ramach projektów (…) wydatków w ramach cross-financingu nie może 
łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu 

Korekta zapisu w zw. z prze-
niesieniem typu projektu dot. 
CKZiU do Poddziałania 8.3.1 

33.  

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

Aktualizacja kwoty alokacji 

34.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.4 
6. Typy projektów 

Usunięto: 
1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/ 
wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego 
oraz inne formy kształcenia (…). 

Ujednolicenie z Poddziałaniem 
8.3.1 

35.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 9.3 
Poddziałanie 9.3.3 
 6.  Typy projektów 

Usunięto: 
1. - budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - 
obiekty nowe, (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących 
wymiarach boisk: sale gimnastyczne (24m x 12m x 7,5m), sale sportowe 
(36m x 18/19m x 7,5/8m) i pośrednie (…). 

Korekta zapisu dot. wysokości 
obiektu 

36.  Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośred-
niego i produktu dla 
działań i poddziałań 

Aktualizacja tabeli zgodnie z wprowadzonymi zmianami we wskaźnikach – 
stanowi załącznik nr 1 do tabeli zmian. 

Aktualizacja tabeli zgodnie z 
wprowadzonymi zmianami we 
wskaźnikach. 

37.  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 

 


