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Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
(w odniesieniu do wersji 1.10) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego 
Pkt. 15 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Wprowadzono pkt. 10 „W Poddziałaniu 1.3.2 nie będzie 
wspierane powstawanie nowych IOB”. 

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z 
warunkami wsparcia wynegocjowanymi z 
Komisją Europejską. 

2. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego 
Pkt. 20 Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis (rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa podstawa 
prawna) 

Dodano: 
b) 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. 18.09.2015 poz. 1416). 

Rozszerzenie podstawy prawnej. 

3. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego 
Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości 
usług na rzecz inkubacji 
przedsiębiorstw 
 
Pkt. 22 Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu 

Było: 
Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu 
Dla projektów inwestycyjnych IOB: 
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw; 
25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych 
przedsiębiorstw. 
 
Jest: 
Projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB polegające na 
zakupie usług doradczych pomoc de minimis do 85% kosztów 
kwalifikowalnych projektu 
Projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB polegające na 
zakupie usług doradczych oraz zawierające elementy inwestycyjne: 
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw; 
25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych 
przedsiębiorstw. 

Doprecyzowanie zapisów. 

4. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego 
Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości 
usług na rzecz inkubacji 

Było: 
Pomoc de minimis od 15% kosztów kwalifikowalnych projektu  
Dla projektów inwestycyjnych IOB: 
55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 

Doprecyzowanie zapisów. 
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przedsiębiorstw 
 
Pkt. 24 Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw; 
75% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych 
przedsiębiorstw. 
 
Jest: 
Projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB polegające na 
zakupie usług doradczych pomoc de minimis od 15% kosztów 
kwalifikowalnych projektu  
Projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB polegające na 
zakupie usług doradczych oraz zawierające elementy inwestycyjne: 
55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 
65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw; 
75% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych 
przedsiębiorstw. 

5. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych 
usług publicznych 
Pkt. 15 Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

W pkt 13 zwiększono wydatki związane z pracami 
przygotowawczymi z 15% na 20% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji. 

Zmiana wynikająca z sygnałów płynących od 
potencjalnych beneficjentów. 

6. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja 
skutków klęsk żywiołowych i awarii 
środowiskowych 

Usunięcie zapisów dot. Podziałania 4.1.6  
W związku z finalizacją prac nad mandatami 
terytorialnymi OSI, brak konieczności 
wyodrębnienia osobnego poddziałania. 

7. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody Usuniecie zapisów dot. Poddziałania 4.5.5. 
W związku z finalizacją prac nad mandatami 
terytorialnymi OSI, brak konieczności 
wyodrębnienia osobnego poddziałania. 

8. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 
Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 
Pkt. 6 Typy projektów 

Z elementów projektu usunięto „finansowe wsparcie 
pomostowe”. 

Aktualizacji zgodnie ze Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

9. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja 
– projekty pozakonkursowe realizowane 
przez OPS, MOPR i PCPR 
Pkt 21 Wkład ze środków unijnych na 
poddziałanie (EUR) 

Było: 
47 600 000,00 
Jest: 
21 250 000,00 

Unieważnienie procedury pozakonkursowej w 
Poddziałaniu 7.1.1 

10. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe 
Pkt 21 Wkład ze środków unijnych na 

Było: 
25 500 000,00 
Jest: 
51 850 000,00 

Unieważnienie procedury pozakonkursowej w 
Poddziałaniu 7.1.1 
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poddziałanie (EUR) 

11. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe 
Pkt 23 Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa 
lub z innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą 
instytucję) 

Było: 
95 % kosztów kwalifikowalnych 
Jest: 
Dla projektów realizowanych przez PCPR-y, OPS-y i MOPR-y – 
85 % kosztów kwalifikowalnych. 
Dla projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów 
wskazanych w pkt 7 – 95 % kosztów kwalifikowalnych 

Unieważnienie procedury pozakonkursowej w 
Poddziałaniu 7.1.1 

12. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe 
Pkt 24 Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
5 % kosztów kwalifikowalnych 
Jest: 
Dla projektów realizowanych przez PCPR-y, OPS-y i MOPR-y– 15 
% kosztów kwalifikowalnych. 
Dla projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów 
wskazanych w pkt 7 – 5 % kosztów kwalifikowalnych. 

Unieważnienie procedury pozakonkursowej w 
Poddziałaniu 7.1.1 

13. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 
Pkt. 7 Typ beneficjenta 

W przypisie przy placówkach wychowania przedszkolnego dodano 
przy ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. 
U. 2015, poz. 2156 ze zm.). 

Aktualizacja podstawy prawnej. 

14. Załącznik nr 1   
Tabela transpozycji PI na działanie/ 
poddziałania w poszczególnych osiach 
priorytetowych 

Aktualizacja w kolumnie „Numer poddziałania”. 
Załącznik nr 1 do tabeli zmian. 

Aktualizacja w związku z wyodrębnieniem 
poddziałań dla ZITów. 

15. Załącznik nr 2 
Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla działań i 
poddziałań 

Aktualizacja zapisów 
Unieważnienie procedury pozakonkursowej w 
Poddziałaniu 7.1.1 

16. Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru projektów w ramach 
WRPO 2014+ dla EFRR i EFS 

Zmiany w kryteriach wyboru projektów w Poddziałaniach 3.3.1 i 
8.3.1. 

Zmiana wynika z przyjęcia przez Komitet 
Monitorujący WRPO 2014+ uchwał nr 
55/2016 i nr 56/2016 w sprawie zmiany 
Kryteriów wyboru projektów w ramach 
WRPO 2014+ w dn. 24.02.2016 r.. 

17. Załącznik nr 4 
Wykaz projektów zidentyfikowanych 
przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Aktualizacja zapisów. 
Załącznik nr 2 do tabeli zmian. 

Aktualizacja wykazu z powodu rezygnacji z 
projektu pozakonkursowego w poddziałaniu 
7.1.1 

 


