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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2480/2016 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 1.17) 
 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
Poddziałanie 4.4.4 
Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 
pkt 6 Typy projektów 

Było: 
W ramach działania realizowane będą inwestycje w zakresie: - rozwoju 
instytucji kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, w tym 
inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty 
oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, 
konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, 
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne), - zakupu trwałego 
wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, 
archiwaliów, starodruków, - zabezpieczenia zabytków i obiektów 
dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem, - 
wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak 
również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi, - 
zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym, - 
tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów 
atrakcyjnych kulturowo, - adaptacji na cele kulturalne obiektów 
poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych. 
Jest: 
W ramach poddziałania realizowane będą inwestycje w zakresie: 
a) rozwoju instytucji kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, w 
tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i 
obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, 
przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, 
restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne), 
b) adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i 
powojskowych o wartościach historycznych, 
c) zakupu trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja 
muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element 
szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie 
a) lub b)), 
d) zabezpieczenia zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed 
degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element 

Doprecyzowanie typów 
projektów. 
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szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie 
a) lub b)), 
e) wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz usług teleinformatycznych, 
jak również rozwoju kultury i turystyki związanej z treściami 
cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu 
infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)), 
f) zagospodarowania otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym 
(wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego 
wskazanego w podpunkcie a) lub b)), 
g) tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów 
atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu 
infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)). 
Typy projektów można łączyć. 

2. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
pkt 7 Typy beneficjentów 

Było: 
Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z 
ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) 
Jest: 
Samorządowe instytucje kultury 

Doprecyzowano zgodnie z 
zapisami Linii demarkacyjnej. 

3. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
pkt 7 Typy beneficjentów 

Usunięto: 
Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 
budżetowe 

Doprecyzowano zgodnie z 
zapisami Linii demarkacyjnej. 

4. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
pkt 7 Typy beneficjentów 

Przypis do typu beneficjenta: Szkoły wyższe 
Było: 
W tym uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przy czym w 
przypadku szkolnictwa artystycznego w ramach Działania realizowane 
będą wyłącznie projekty służące zachowaniu i promocji dziedzictwa 
kulturowego, zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego mogą być 
realizowane w ramach PI 10.a 
Jest: 
Uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz szkoły artystyczne 
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych 
tylko i wył ącznie w ramach PO IiŚ przy czym w przypadku 
szkolnictwa artystycznego w ramach Działania realizowane będą 
wyłącznie projekty służące zachowaniu i promocji dziedzictwa 
kulturowego, zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego mogą być 
realizowane w ramach PI 10a. 

Doprecyzowano zgodnie z 
zapisami Linii demarkacyjnej. 
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5. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 
Poddziałanie 4.4.3 i 4.4.4 
pkt 12 Instrumenty 
terytorialne 

Dodano: 
Preferencje punktowe dla Obszarów o najniższej dostępności do usług 
warunkujących możliwości rozwojowych zgodnie z Rozdziałem IV 
Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji punkt B4 Inne 
instrumenty terytorialne 

Doprecyzowanie warunków 
wsparcia. 

6. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Dodano: 
Zgodnie z wynikami negocjacji WRPO 2014+ z Komisją Europejską 
wsparcie infrastruktury w ramach Działania ograniczone musi być do 
infrastruktury małej skali (tj. inwestycji infrastrukturalnych do 
wysokości 20 mln zł kosztów całkowitych projektu) oraz uwzględniać 
zapisy linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi a 
POIiŚ). 
 
Dodano przypis: 
Zgodnie z zasadami demarkacji pomiędzy programami regionalnymi 
(RPO) a Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ) 
projekty dotyczące: 
a) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych 

(zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); 
b) rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich; 
c) rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 
d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne 
oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i 
nieruchomych zabytków techniki 
e) obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub 
zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za 
Pomniki Prezydenta RP, 
realizowane w PO IiŚ będą mieścić się w kwotach 2 - 5 mln euro (10 
mln euro dla obiektów UNESCO) kosztów całkowitych (w ramach PO 
IiŚ w przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie 
wyposażenia będą one mieścić się w przedziale 0,5-5 mln euro 
kosztów całkowitych). 
W ramach RPO projekty określone w ppkt a,b,c,d,e będą mieścić się w 
kwotach do 2 mln euro kosztów całkowitych. 

Doprecyzowano zgodnie z 
zapisami Linii demarkacyjnej. 

7. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 

Dodano: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 

Doprecyzowano zapisy pod 
kątem obowiązujących 
przepisów w zakresie pomocy 
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Działań WRPO naturalnego i kulturowego, 
pkt 20, 22, 23, 24 

dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 

publicznej. 

8. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego, 
pkt 25 Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Dodano: 
Minimalnie 500 000,00 PLN 
W przypadku projektów dotyczących1: 
a) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych 

(zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); 
b) rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich; 
c) rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 
d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele 

kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem 
ruchomych i nieruchomych zabytków techniki 

e) obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub 
zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach 
uznanych za Pomniki Prezydenta RP, 

maksymalnie 8 000 000,00 PLN 
 
W pozostałych przypadkach maksymalnie 20 000 000,00 PLN 

Doprecyzowano zgodnie z 
zapisami Linii demarkacyjnej. 

9. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 6 Typy projektów 

Było: 
- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej 
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych oraz kampanie 
promocyjne (jako element uzupełniający projektu). 
Jest: 
- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej 
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych, 
- kampanie promocyjne (jako element uzupełniający projektu). 

Korekta techniczna. 

10. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 7 Typ Beneficjenta 

Było: 
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz 
jednostki organizacyjne. 
Jest: 
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz 
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną. 

Doprecyzowanie katalogu 
beneficjentów. 

11. 2. Informacje na 
temat Osi 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 

Dodano: 
11. W Poddziałaniu 1.3.3 projekty z zakresu terenów inwestycyjnych 

Uelastycznienie zapisów i 
dopuszczenie szerszego 
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Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

muszą być realizowane na terenie przeznaczonym w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje 
(tereny aktywizacji gospodarczej). 

katalogu projektów. 

12. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Usunięto: 
13. Koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną 
terenu inwestycyjnego nie mogą przekroczyć 50 % kosztów 
kwalifikowalnych/wartości całkowitej projektu. 
 

Doprecyzowanie zapisów. 

13. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Usunięto: 
14. Preferencje dla terenów inwestycyjnych o odpowiednim dostępnie 
zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, 
drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), realizowanych na nieużytkach, 
terenach, terenach zdegradowanych (….) 
17. Niepełnie wykorzystanie terenów inwestycyjnych (…). 

Korekta techniczna. 

14. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.3 
Poddziałanie 1.3.3 
Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
Pkt 20 „Pomoc publiczna i 
pomoc de minimis (rodzaj i 
przeznaczenie pomocy, 
unikana lub krajowa 
podstawa prawna 

Dodano: 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2011); 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na  lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1208). 

Rozszerzono katalog schematów 
pomocowych, w ramach których 
można ubiegać się o wsparcie w 
poddziałaniu. 

15. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 
pkt 7 Typy projektów 

Dodano wytłuszczony fragment: 
Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych  Doprecyzowanie zapisów  

16. 

Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 
pkt 7 Typy projektów 

Usunięto wytłuszczony fragment: 
Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury  
i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych oraz 
geodezyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ 
lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w 
postaci cyfrowej do tych zasobów. 

Doprecyzowanie zapisów 

17. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

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

Dodano wytłuszczony fragment: 
Organicznie to wynika z faktu, że wydatki ponoszone w Poddziałaniu  
2.1.1 i 2.1.2 powinny obejmować przede wszystkim wydatki związane 
z cyfryzacją istniejącego zasobu geodezyjnego, nie zaś wydatki na jego 
utworzenie lub rozszerzenie. 

Doprecyzowanie zapisów 
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18. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych, 
pkt 20, 22, 23 

Było: Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej. 
Jest: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 488). 
b) Wsparcie dla projektów dotyczących digitalizacji zasobów kultury i 
dziedzictwa regionalnego będzie udzielane na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1364). 

Uzupełnienie zapisów o 
odpowiednie przepisy w 
zakresie pomocy publicznej. 

19. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.1. Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych, pkt 
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: Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom 
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności:  
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020;   
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych, 
zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie. 

Uzupełnienie zapisów o 
odpowiednie przepisy w 
zakresie pomocy publicznej. 

20. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.1. Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze 
źródeł odnawialnych, 
pkt 22 i 23 

Było: Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: 
(…) 
- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
Jest: Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: 
(…) 
- dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastruktur ę energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

Uzupełnienie zapisów o 
odpowiednie przepisy w 
zakresie pomocy publicznej. 
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udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 

21. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, pkt 1. 
Działanie/ poddziałania 

Usunięto wytłuszczony fragment: Poddziałanie 3.2.4 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 

Aktualizacja zapisów. W 
poddziałaniu nie jest planowane 
objęcie wsparciem sektora 
mieszkaniowego. 

22. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, 
Poddziałanie 3.2.1 
pkt 6. Typy projektów;  

Było: 
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej związana m.in. z: (…) 
Jest: 
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego 
związana m.in. z: (…) 

Rozszerzenie katalogu 
projektów możliwych do 
realizacji.  

23. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 
pkt 15. Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 

Usunięto: 
W zakresie budynków związanych z ochroną zdrowia wsparcie 
uzyskają jedynie budynki, których istnienie i funkcjonowanie będzie 
uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia. 
 
Dodano: 
- Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność 
lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego będą podlegać ocenie 
dopuszczalności wsparcia w kontekście map potrzeb zdrowotnych.  
- Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność 
lecznicza w zakresie POZ lub AOS będą podlegać ocenie 
dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność 
lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu 
posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w 
regionie 

Doprecyzowanie zapisów. 

24. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 
pkt 15. Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 

Wymagania dotyczące wszystkich typów projektów: 
Dodano wytłuszczony zapis: 
- W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden 
wniosek o dofinansowanie (nie dotyczy konkursów realizowanych w 
ramach Poddziałania 3.2.3 oraz Poddziałania 3.2.4). 

Doprecyzowanie zapisów. 

25. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 

Było: 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 

Uzupełnienie zapisów o 
odpowiednie przepisy w 
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Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, pkt 
20.Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej. 
Jest: 
Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom 
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych, 
zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie. 

zakresie pomocy publicznej. 

26. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 
pkt 22 i 23 

Było: Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: 
(…) 
- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
Jest: Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż: 
(…) 
- dla projektów objętych pomocą publiczną – w szczególności zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

Uzupełnienie zapisów o 
odpowiednie przepisy w 
zakresie pomocy publicznej. 

27. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 3.3. Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w 
tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.2 
Pkt 6 Typy projektów 

Dodano: 
Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wynikających z planów 
gospodarki niskoemisyjnej m.in. (…) 

Doprecyzowanie zapisów 
dotyczących wsparcia. 

28. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 4.1 
Zapobieganie, likwidacja 
skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych 
pkt 7 Typ beneficjenta 

Dodano wytłuszczone zapis: 
- Typ beneficjenta:  
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe 
jednostki budżetowe posiadajace osobowość prawną, 
- Szkoły wyższe, 

Aktualizacja zapisów. 

29. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.1 
Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad 
małymi dziećmi 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 

Było: 
31 677 233,00 
Jest: 
27 677 233,00 
Usunięto przypis: 
Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec zmianie po 
zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w 
zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w 
WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 
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(EUR) 

30. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2  
 
Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.2  
 
Pkt 12 Instrumenty 
terytorialne 

Było: 
Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony 
zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 
Jest: 
Poddziałanie realizuje Strategię Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. 

Aktualizacja zapisów. 

31. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2 
Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad 
małymi dziećmi w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektu 

Było: 
Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa 
wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa wielkopolskiego).’ 
Jest: 
Projekty są skierowane do osób z obszaru Miejskiego Obszaru 
Fukcjonalnego Poznania (w przypadku osób fizycznych uczą się, 
pracują lub zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze MOF 
Poznania). 

Aktualizacja zapisów. 

32. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2  
Działanie 6.5 
 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektu 

Aktualizacja podstawy prawnej: 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645) 

Aktualizacja podstawy prawnej. 

33. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacja 
projektu 

Było: 
Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich 
województwa wielkopolskiego i/lub dla osób zamieszkałych na 
terenach wiejskich. 
Jest: 
Premiowane będą projekty dotyczące miejsc opieki nad dziećmi do lat 
trzech znajdujących się w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub 
miejskiej liczącej mniej niż 20 tys. mieszkańców. 

Zmiana zapisów z Kryteriami 
wyboru projektów. 

34. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2  

Było: 
Premiowane będzie tworzenie miejsc w placówkach opieki nad 

Zmiana zapisów z Kryteriami 
wyboru projektów. 
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Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektu 

dziećmi do 3 roku życia w formie żłobku i/lub klubu dziecięcego i/lub 
zapewnienie opiekuna dziennego. 
Jest: 
Premiowana będzie dotychczasowa działalność wnioskodawcy i jego 
związek z MOF Poznania. 

35. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektu 

Było: 
Premiowane będą projekty realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub w partnerstwie z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
Jest: 
Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami 
społecznymi i/lub gospodarczymi. 

Zmiana zapisów z Kryteriami 
wyboru projektów. 

36. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.4 
Poddziałanie 6.4.2 
Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad 
małymi dziećmi w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
31 677 233,00 
Jest: 
4 000 000,00 
 
Usunięto przypis: 
Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec zmianie po 
zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w 
zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w 
WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
Strategią ZIT. 

37. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.5  
Doskonalenie kompetencji 
osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
Pkt 6 Typy projektów 
 

Było: 
2. (…) - wsparcie finansowe na założenie własnej działalności 
gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-
szkoleniowym. 
Jest:  
2. (…) - wsparcie finansowe na założenie własnej działalności 
gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem 
finansowym oraz doradczo-szkoleniowym. 

Dorepcyzowanie zapisów. 

38. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 
Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne 
Pkt 5 Lista wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba osób objętych programem wczesnego wykrywania 
nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
 Aktualizacja zapisów. 

39. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 

Dodanie zapisu: 
Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera 

Doprecyzowanie zapisów. 
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Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektów 

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 
2014+ oraz Załącznik nr 6 Plan działania na rok 2016 dla osi 
priorytetowej 6 Rynek pracy. 

40. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 
Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
27 342 000,00 
Jest: 
26 357 000,00 
 
Usunięcie przypisu: Wysokość wkładu ze środków unijnych może 
ulec zmianie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

41. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.2 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
31 100 000,00 
Jest: 
3 758 000,00 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
Strategią ZIT. 

42. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.3 
Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Wstawienie opisu Poddziałania 6.6.3 Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO . 
 
Stanowi załącznik nr 1 do tabeli zmian. 

Dodanie zapisów. 

43. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 7.2. Usługi 
społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 7.2.2. Usługi 
społeczne i zdrowotne – 
projekty konkursowe, pkt 
21. Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
62 973 705,00 
Jest: 
57 504 705,00 
 
Usunięto przypis: Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec 
zmianie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

44. 
2. Informacje na 
temat Osi 

Działanie 8.1  
Poddziałanie 8.1.2 

Było: 
19 626 932, 00 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
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Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Kształcenie ogólne – 
projekty konkursowe 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Jest: 
15 275 932,00 
 
Usunięto przypis: Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec 
zmianie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 

OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

45. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.1 
Kształcenie zawodowe 
młodzieży – tryb 
konkursowy 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
29 851 861,00 
Jest: 
27 140 545,00 
 
Usunięto przypis: Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec 
zmianie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

46. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 
2014+ 

Działanie 8.3 
Poddziałanie 8.3.2 
Kształcenie zawodowe 
dorosłych – tryb 
konkursowy 
Pkt 21 Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
9 775 000,00 
Jest: 
7 791 357,00 
 
Usunięto przypis: Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec 
zmianie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu 
rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych 
założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe 
Wytyczne MIR). 

Aktualizacja zapisów zgodnie ze 
strategiami ZIT i mandatami 
OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

47. Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 

Aktualizacja tabeli wskaźników. Aktualizacja tabeli wskaźników. 

48. Załącznik nr 3 

Kryteria Wyboru Projektów 
w obszarze Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Aktualizacja wynikająca z przyjęcia uchwały Komitetu 
Monitorującego WRPO 2014+ nr 65/2016 w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów EFRR. 

Aktualizacja wynikająca z 
przyjęcia uchwały Komitetu 
Monitorującego WRPO 2014+ 
nr 65/2016 w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów 
EFRR. 

49. Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru Projektów 
w obszarze Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Aktualizacja wynikająca z przyjęcia uchwały Komitetu 
Monitorującego WRPO 2014+ nr 66/2016 w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów EFS. 

Aktualizacja wynikająca z 
przyjęcia uchwały Komitetu 
Monitorującego WRPO 2014+ 
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nr 66/2016 w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów 
EFS. 

50. Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez 
IZ WRPO 2014+ w ramach 
trybu pozakonkursowego 

Aktualizacja wykazu. Aktualizacja wykazu. 

51. Załącznik nr 6 
Roczny plan działania na 
rok 2016 dla Osi 6 Rynek 
pracy 

Dodano załącznik nr 6 Roczny plan działania na rok 2016 dla Osi 6 
Rynek pracy. 
Stanowi załącznik nr 2 do tabeli zmian 

Rekomendacja MR. 

52. Załącznik nr 7 
Roczny plan działania na 
rok 2016 dla Osi 7 
Włączenie społeczne 

Dodano załącznik nr 7 Roczny plan działania na rok 2016 dla Osi 7 
Włączenie społeczne. 
Stanowi załącznik nr 3 do tabeli zmian 

Rekomendacja MR. 

53. Załącznik nr 8 
Roczny plan działania na 
rok 2016 dla Osi 8 
Edukacja 

Dodano załącznik nr 8 Roczny plan działania na rok 2016 dla Osi 8 
Edukacja. 
Stanowi załącznik nr 4 do tabeli zmian 

Rekomendacja MR. 

 


