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

(w odniesieniu do wersji 1.19) 
 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

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

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa 
efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 

Usunięto w nazwie poddziałania: Poddziałanie 3.2.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

Doprecyzowanie zgodnie z 
zapisami Strategii ZIT dla MOF 
Poznania. 

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

Poddziałanie 4.4.1 
Inwestycje w obszarze 
dziedzictwa kulturowego 
regionu. 

Dodanie do katalogu beneficjentów Państwowe jednostki 
organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe 
instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie 
artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że 
zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej 
mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ). 

Aktualizacja zapisów. 

3. 
2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 5.1.1 
Wzmocnienie regionalnego 
układu powiązań drogowych 
(drogi wojewódzkie, będące 
w zarządzie Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego) 

Było: Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu 
powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego). 
Jest: Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań 
drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, oraz drogi których realizacja wynika 
ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI). 

Doprecyzowanie zapisów. 

4. Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru projektów 
dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i 
poddziałań (EFRR) 

Oznacza się kryteria strategiczne ZIT dla Poddziałania 3.3.3 w 
następujący sposób: 
• Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem 
systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) 
• Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze 
funkcjonalnym Poznania 
• Typ projektu III Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej. 

Zwiększenie przejrzystości 
dokumentu. 

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

Aktualizacja załącznika. Aktualizacja załącznika. 
 


