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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  1621 /2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  12 lutego 2016 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 1.9) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3, 3.2, 3.3, 

4.4, 6.4, 6.6, 7.2, 8.1, 

8.3, 9.3  Pkt 6 i 7. 

Typy projektów i typy 

beneficjentów oraz w 

części Działań pkt 13 

Tryb wyboru 

projektów i 15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Uzupełnienie opisu Działania we wskazanych punktach/wstawienie opisu 

Poddziałania zgodnie z zapisami Strategii ZIT dla MOF Poznania 

Dostosowanie do zapisów 

Strategii ZIT dla MOF 

Poznania zaakceptowanej 

przez Ministerstwo Rozwoju i 

IZ WRPO 2014+  

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.4 pkt 7 

Typ beneficjenta 

Było: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie
1
 

Jest: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

Dostosowanie zapisów 

zgodnie z wnioskiem 

Departamentu Gospodarki 

UMWW odnośnie zmian w 

projekcie „Gospodarna 

Wielkopolska” 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 3.3, pkt 15. 

Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodanie zapisu: 

Projekty realizowane w zakresie Poddziałań 3.3.1, 3.3.3 i 3.3.4 muszą być 

zgodne z zapisami dokumentu „Zrównoważona intermodalna mobilność 

miejskia (PI 4e). Postanowienia Umowy Partnerstwa - Wspólna 

interpretacja”, którego treść zamieszczona jest pod opisem Działania. 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z dokumentem 

wynegocjowanym pomiędzy 

MR a KE. 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 5.1, pkt 15. 

Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodanie zapisu: 

Projekty realizowane w ramach Działania 5.1 muszą być zgodne z zapisami 

dokumentu „Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT 7. Postanowienia 

Umowy Partnerstwa - Wspólna interpretacja”, którego treść zamieszczona 

jest pod opisem Działania. 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z dokumentem 

wynegocjowanym pomiędzy 

MR a KE. 

5.  2. Informacje na Działanie 6.2 Aktualizacja podstawy prawnej – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o Aktualizacja podstawy 

                                                           
 

1 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. 
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temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. 

zm.). 

prawnej. 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

nazwa 

Było: 

Kształcenie ogólne – Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@ – projekt 

pozakonkursowy 

Jest: 

Kształcenie ogólne – eSzkoła Wielkopolska 2020 – projekt 

pozakonkursowy 

Doszczegółowienie nazwy  

7.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

6. Typy projektów 

 

Było: 

1. Prowadzenie i upowszechnienie metod nauczania opartych na TIK: 

- wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, przez: 

a) stosowanie przez nauczycieli kształcenia wyprzedzającego z metodą 

projektów, w tym przeszkolenie nauczycieli w ramach tych 

zagadnień, 

b) przeprowadzanie wirtualnych eksperymentów matematyczno-

przyrodniczych z wykorzystaniem aplikacji/programów 

komputerowych wraz z dokumentacją i programem szkoleń oraz 

korzystanie z innych narzędzi wirtualnych, w tym dedykowanych 

gier, celem realizacji programu szkolnego, 

c) rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć 

dodatkowych dla uczniów, 

- stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej 

bazującej na realizacji kursów otwartych online, pozwalających na 

przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem TIK i weryfikację 

umiejętności potwierdzonych certyfikatem. 

- stworzenie i przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z 

doposażeniem szkoły w sprzęt TIK według standardów określonych w 

programie „Cyfrowa szkoła”. 

2. Wsparcie podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji 

opartej na TIK, w tym m. in. rozwój albo budowanie i moderowanie sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

Jest: 

1. Prowadzenie i upowszechnienie uczenia metodą projektów uczniowskich 

z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji 

cyfrowych. 

2. Upowszechnianie uczenia i wsparcia dla uczniów zdolnych oraz 

upowszechnianie kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, 

rozwój kompetencji cyfrowych. 

3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu 

i organizacji pracy z uczniami, w tym zastosowanie metody kształcenia 

Zmiana postulowana przez 

Departament Edukacji i Nauki 

UMWW 
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wyprzedzającego. 

4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do 

Internetu i wyposażenie pracowni TIK. 

 

8.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

7. Typ beneficjenta 

 

Było: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może 

być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej lub oświatowej). 

Jest: 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie (partnerstwo – zgodnie z Ustawą z 

dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020). 

 

Zmiana postulowana przez 

Departament Edukacji i Nauki 

UMWW 

9.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Było: 

3. Działania (…). Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu 

(środków trwałych) nie przekroczy 30% wartości projektu (włączając cross-

financing). 

Jest: 

3. Działania (…). Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu 

(środków trwałych) nie przekroczy 38% wartości projektu (włączając cross-

financing). 

 

 

Zmiana wynikająca ze 

zgłaszanych zmian  

Departamentu Edukacji i 

Nauki UMWW 

10.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

 

Było: 

W ramach (…0 wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach 

kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu. 

Jest: 

W ramach (…0 wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach 

kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 38% wydatków projektu. 

 

Zmiana postulowana przez 

Departament Edukacji i Nauki 

UMWW 

11.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie: 

4. 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. 

 

Usunięcie w związku z 

przeniesieniem typu projektu 

dot. CKZiU do Poddziałania 

8.3.1 
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12.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.1 

6. Typy projektów 

Usunięcie spójnika oraz między lit. a i lit. b. Doprecyzowanie zapisu 

13.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.1 

7. Typ beneficjenta 

 i całość dokumentu 

Aktualizacja podstawy prawnej w przypisie – obowiązujący tekst jednolity 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2015,poz. 

2156) 

Aktualizacja podstawy 

prawnej. 

14.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.2 

6. Typu projektów 

Było: 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji 

nauki i innowacji (…) 

- projekty szkół i placówek systemu oświaty promujące wśród dzieci i 

uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej 

odpowiednie do potrzeb rynku pracy 

(…)  

Jest: 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji 

nauki i innowacji (…) 

- projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji 

specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy 

(…)  

 

Doprecyzowanie zgodnie z 

WRPO 2014+ 

15.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.2 

7. Typ beneficjenta 

Było: 

(…)  

5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i 

innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno 

kształcenia ogólnego i zawodowego). 

Jest: 

5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i 

innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji  (kształcenia 

zawodowego). 

Doprecyzowanie zgodnie z 

WRPO 2014+ 

16.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.3 

7. Typ beneficjenta 

Było: 

(…) 

5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i 

innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno 

kształcenia ogólnego i zawodowego). 

Jest: 

5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i 

innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia 

Doprecyzowanie zgodnie z 

WRPO 2014+ 
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ogólnego). 

 

17.  

4. Wymiar 

terytorialny 

prowadzonej 

interwencji 

 
Dodanie zapisów dotyczących warunków realizacji projektów w ramach 

OSI Ośrodków Subregionalnych. Załącznik nr 1 do tabeli zmian. 

Doprecyzowanie zasad 

realizacji projektów w związku 

z podpisaniem Mandatów 

Terytorialnych dla 

poszczególnych OSI 

18.  

Załącznik 4. Wykaz 

projektów 

zidentyfikowanych 

przez IZ WRPO 

2014+ w ramach 

trybu 

pozakonkursowego  

 

 Aktualizacja zapisów. Załącznik nr 2 do tabeli zmian. 

Uzupełnienie Wykazu o 

kolejne projekty 

zidentyfikowane do realizacji 

jako projekty pozakonkursowe 

WRPO 2014+. 

 


