
 

    1 | S t r o n a  

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

(w odniesieniu do wersji 1.22) 
 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 2.1. Rozwój 
elektronicznych usług 
publicznych 
Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja 
geodezyjnych rejestrów 
publicznych 
6. Typy projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy: 
 
Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i 
tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyj-
nym i kartograficznym wraz z odpowiadającymi im bazami danych oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie 
ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, oraz zadań 
Samorządu Województwa a przekłada się w szczególności na 
działania związane z: 
- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących 
przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury 
informacji przestrzennej, 
- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, 
aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług 
danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów, 
- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji 
przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania 
przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej, 
- tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem 
dojrzałości usług już dostępnych 
- pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, 
ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla 
geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych 
opracowań kartograficznych i tematycznych wraz z 
odpowiadającymi im bazami danych.  W wyniku realizacji projektu przez powiat, baza danych ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB) zostanie dostosowana do wymagań 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) w 
celu włączenia EGiB do ZSIN oraz zasilenia Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW). 

Zmiana wynika z potrzeby 
rozszerzenia zakresu projektów 
możliwych do wsparcia w 
poddziałaniu. 

2. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 
9. Instytucja pośrednicząca Usunięto wers dot. poddziałania 4.5.5. 

Korekta techniczna. W ramach 
WRPO 2014+ nie przewiduje się 
obecnie realizacji tego 
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i Działań 
WRPO 2014+ 

poddziałania. 

3. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

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) 
6. Typy projektów 

Korekta nazwy poddziałania 5.1.1. Korekta techniczna. 

4. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 5.1 
Poddziałanie 5.1.4 
Infrastruktura drogowa regionu 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
6. Typy projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
Inwestycje drogowe realizowane w ramach PI WRPO 2014+ 7b 
muszą być zgodne z Regionalnym Planem Transportowym dla 
Województwa Wielkopolskiego (przygotowanym przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego) lub uzgodnionym z Komisją 
Europejską Planem Działań. 

Zmiana wynika z przyjęcia 
Regionalnego Planu Transporto-
wego dla Województwa 
Wielkopolskiego. 

5. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Poddziałanie 5.1.4 
Infrastruktura drogowa regionu 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
Inwestycje w drogi wojewódzkie muszą wynikać z Regionalnego 
Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego 
(przygotowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego) lub 
uzgodnionego z Komisją Europejską Planu Działań. 

Zmiana wynika z przyjęcia 
Regionalnego Planu Transporto-
wego dla Województwa 
Wielkopolskiego 

6. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 
6. Typy projektów 

Usunięto przekreślone zapisy: 
Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność 
gospodarczą obejmujące:  
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),  
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, 
3a. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 
3b. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych  
o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub 
pomostowe wsparcie finansowe. 

Zmiana zapisu w związku z 
niestosowaniem wsparcia 
zwrotnego w przedmiotowym 
obszarze. 

7. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

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

Usunięto przekreślone zapisy: 
Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność 
gospodarczą obejmujące:  
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),  
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia 

Dostosowanie zapisów do 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 
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działalności gospodarczej, (…) 

8. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 
7. Typ beneficjenta 

Usunięto z typów beneficjentów: 
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe (wyłącznie w przypadku 
udzielania pożyczek). 

Zmiana zapisu w związku z 
niestosowaniem wsparcia 
zwrotnego w przedmiotowym 
obszarze. 

9. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 
8. Grupa docelowa 

Usunięto: 
Pożyczki 
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia*. 
*Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w 
dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin. 

Zmiana zapisu w związku z 
niestosowaniem wsparcia 
zwrotnego w przedmiotowym 
obszarze. 

10. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
i Poddziałanie 6.3.2 
8. Grupa docelowa 

Dodano wytłuszczony zapis: 
WYKLUCZENIA: 
- osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, (…) 

Doprecyzowanie zapisów 

11. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy:  Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie 
wszystkich typów przedsięwzięć (z wyłączeniem osób, które 
skorzystały ze szkoleń przygotowujących do prowadzenia 
działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych w 
PO KL w perspektywie finansowej 2007-2013 lub w RPO 2014+ 
oraz osób, u których potwierdzono, że ich wiedza i kwalifikacje 
umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia. 
Osoby te nie mają obowiązku korzystania ze szkoleń przed 
przyznaniem dotacji, o ile nabyte wcześniej umiejętności pozwalają 
na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej). 

Doprecyzowanie zapisu – 
uwzględnienie osób, które mogły 
skorzystać ze szkoleń w ramach 
naboru w Poddziałaniu 6.3.1 
ogłoszonym w 2015 r. 

12. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
i Poddziałanie 6.3.2 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięto wytłuszczone zapisy: Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być 
prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem 
do CEIDG lub KRS). 

Dostosowanie zapisów do 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

13. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 

Usunięto wytłuszczone zapisy:  Wsparcie bezzwrotne będzie kierowane do grup 
defaworyzowanych na rynku pracy wskazanych w pkt. 8 (nie 

Zmiana zapisu w związku z 
niestosowaniem wsparcia 
zwrotnego w przedmiotowym 
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i Działań 
WRPO 2014+ 

i przedsiębiorczość 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

mniej niż 80% alokacji Działania).  Wsparcie w postaci instrumentów finansowych będzie stanowić maksymalnie 20% alokacji Działania. 
obszarze. 

14. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.3 
Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie 
i przedsiębiorczość 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięto przekreślone zapisy:  Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców obszarów 
o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od 
sektora paliwowo-energetycznego) – zgodnie z regionalnymi 
Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI. 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

15. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.4 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
6. Typy projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy: 1.tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach 
i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie 
pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie 
działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 
2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie 
jako element projektu wskazanego w pkt. 1), 
3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług 
opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu 
sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie tylko i 
wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego 
opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna, 
4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr 
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, 
opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w 
pkt. 1 i/lub 3), 
5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na 
rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z 
wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy, 
6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań 
na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym 
opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu 
pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), 
zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1 i/lub 3). 

Zmiana zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 
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16. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.4 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie 
aktywności zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi 
dziećmi 
8. Grupa docelowa 

Było: 1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze 
sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 
a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. 
b) osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad 
dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas 
określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 
macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. (…) 
Jest: 1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze 
sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 
a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, 
w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, 
b) osoby pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w 
trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka 
i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. (…) 

Zmiana zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

17. 
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 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 
 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy:  W projektach dotyczących tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 wymagane będzie zachowanie trwałości utworzonego miejsca.  
W związku z powyższym Projektodawca będzie zobligowany 
zapewnić trwałość funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi, po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 
24 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, określonej 
w umowie o dofinansowanie projektu.  Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 
na dzieckiem do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na 
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy, zostanie ona poprzedzona opracowaniem 
indywidualnego planu działania (IPD) lub innego (…). 

Zmiana zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

18. 
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 

Dodanie nowego pkt:  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 

Doprecyzowanie zapisów dot. 
projektów zintegrowanych 
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dziećmi 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

zostać osiągnięty dzięki ich realizacji (dotyczy wyodrębnionej puli 
środków w ramach konkursu). 

19. 
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 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było:  Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich 
województwa wielkopolskiego i/lub dla osób zamieszkałych na 
terenach wiejskich.  Premiowane będzie tworzenie miejsc w placówkach opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia w formie żłobku i/lub klubu dziecięcego 
i/lub zapewnienie opiekuna dziennego.  Premiowane będą projekty realizowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub w partnerstwie z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Jest:  Premiowane będą projekty zakładające utworzenie miejsc opieki 
nad dzieckiem do lat 3 w gminie, w której odsetek dzieci do lat 
3 objętych opieką w żłobkach w 2015 roku był niższy od 
średniej dla kraju w roku 2015 (tj. 6,8%).  Premiowane będzie tworzenie miejsc w placówkach opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia w formie żłobku lub klubu dziecięcego lub 
zapewnienie opiekuna dziennego. Powyższy warunek nie ma 
zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  Premiowane będą projekty realizowane przez jednostki 
administracji publicznej/podmioty ekonomii społecznej lub w 
partnerstwie z minimum jednym z ww. podmiotów. 

Zmiana zapisów zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

20. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

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

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy w 
przypisach: 
 * Usługa rozwojowa – usługa w zakresie pozaszkolnych form 
edukacji, usługa wspomagająca edukację lub usługa doradztwa 
związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie 
klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój 
przedsiębiorcom i ich pracownikom lub mają na celu nabycie, 
utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji 
społecznych pracowników przedsiębiorców (np. pojedyncza 
usługa doradcza lub szkoleniowa) mająca na celu nabycie, 
potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji 
społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na 
celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art.2 pkt 6 ustawy o 

Doprecyzowanie zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020. 
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Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój. 
* Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na 
celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie 
i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w 
nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do 
utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie 
osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne 
o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich 
rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem. 
* Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy lub osób, które zostały poinformowane niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o 
zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 
służbowego. 
* Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie 12 
miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192 z późn. zm.) (…) 
* Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z 
przyczyn niedotyczących pracownika dotyczących zakładu pracy 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu. 

21. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Wsparcie typu outplacementowego: 
Dodano wytłuszczony zapis:  W procesie outplacementu wykorzystywane są także narzędzia 

umożliwiające pracownikom tworzenie przedsiębiorstw 
społecznych, w tym szczególności w odniesieniu do pracowników 
po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Doprecyzowanie zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020. 

22. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Zmiana adresu strony www w przypisie do poniższego pkt:  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) oraz z 
Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży* oraz spełnia 
podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. 

Doprecyzowanie zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników 
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* Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: 
www.stazeipraktyki.pl/programy 

do zmian na lata 2014-2020. 

23. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Wsparcie typu outplacementowego: 
Dodanie punktu:  Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być 

prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym 
wpisem do CEIDG lub KRS). 

Doprecyzowanie zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020. 

24. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
Premiowane będą projekty, w których grupę docelową stanowią 
osoby w wieku 50+ i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. 

Doprecyzowanie zgodnie z 
aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020. 

25. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących i 
wsparcie procesów 
adaptacyjnych 

Zmiana nazwy Rejestr Usług Rozwojowych RUR na Baza Usług 
Rozwojowych BUR. Zmiana nazwy. 

26. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 6.6 
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie 
aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 
15. Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera 
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. 

Doprecyzowanie zapisów. 

27. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 7.2. 
Poddziałanie 7.2.2. Usługi 
społeczne i zdrowotne – projekty 
konkursowe 
6. Typy projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych 
lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych 
społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i 
zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji 
(wyłącznie z typem 1, 2, 3 lub 4). 

Doprecyzowanie zapisów. 

28. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
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 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 
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doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym (typ 1, 2, 3 oraz 5). 

29. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto pkt: 
Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług społecznych 
utworzonych w ramach projektu (trwałość w rozumieniu 
instytucjonalnej 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). 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

30. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy 
oraz zamieniono w pkt 8 zaburzenia psychiczne na zaburzenia 
rozwojowe: 
 
6. Wnioskodawcą jest podmiot posiadający co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, a w przypadku projektów 
realizowanych w ramach wyodrębnionych alokacji dla Lokalnych 
Grup Działania (LGD) Wnioskodawca lub Partner posiada co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy ze środowiskiem zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (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 
(współwystępowanie różnych przesłanek); 
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z 
zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS i 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 

31. 
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 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy: 
9. Beneficjent zapewnia, że w przypadku wsparcia dla usług 
asystenckich/opiekuńczych w ramach projektu procentowo zwiększy 
się liczba miejsc świadczenia usług asystenckich/opiekuńczych w 
lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS i 
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15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów świadczonymi w lokalnej społeczności przez Beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu. Beneficjent zapewnia, że w przypadku 
wsparcia istniejących mieszkań chronionych/wspomaganych zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, 
bez pogorszenia jakości świadczonych usług. prowadzonych przez 
danego beneficjenta w stosunku do danych za rok poprzedzający rok 
rozpoczęcia realizacji projektu (typ 2, 3). 

zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 

32. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto przekreślony zapis: 
10. 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. (…) 

Zmiana wynika ze 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 

33. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

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

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 
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34. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 
11. 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 w Poznaniu 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). 

Doprecyzowanie zapisów. 

35. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto wytłuszczony zapis: 
13. 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 
publicznego i wolontariacie lub w partnerstwie z takim podmiotem 
(stosuje się dla typu projektu nr 1, 2, 3, 5). 

Doprecyzowanie zapisów. 

36. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkty:  Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania 
(LGD) lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania oraz 
wynika ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu 
(jeśli dotyczy).  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 wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

37. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a 
usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przyjęto, że usługi społeczne to 
usługi realizowane przez beneficjentów niebędących podmiotami 
leczniczymi. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia finansowanie 
usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do zapewnienia 
kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
Jest: 
Usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty prowadzące w 

Zmiana wynika ze 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 
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swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi 
społeczne i zdrowotne. W ramach projektów dotyczących usług 
społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, IZ RPO umożliwia 
finansowanie usług zdrowotnych, o ile usługi te nie mogą zostać 
sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, 
że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana 
danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu 

38. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Poddziałanie 7.2.2. Usługi 
społeczne i zdrowotne – projekty 
konkursowe 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 
Premiowane będą projekty realizowane na obszarze o najniższej 
dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 
(regionalne OSI) (nie dotyczy projektów zgodnych z Mandatem 
Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych) (stosuje się dla typu projektu nr 1, 2, 3, 5). 

Doprecyzowanie zapisów. 

39. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy: 
Premiowane będą projekty zakładające realizację wsparcia z zakresu 
zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa chronionego/wspomaganego, 
poprzez tworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach 
chronionych/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 definicjami zawartymi 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 
chronione/wspomagane lub projekt zakłada tworzenie miejsc w nowo 
tworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych w 
pozostałych powiatach województwa wielkopolskiego lub projekt 
zakłada utworzenie miejsca w istniejących mieszkaniach 
chronionych/wspomaganych (stosuje się dla typu projektu nr 3). 

Zmiana wynika ze 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 

40. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczone zapisy i usunięto przekreślone zapisy: 
Premiowane będą projekty zakładające tworzenie miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w 
formie usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami usługobiorcy, w tym w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy na terenie 
gminy/gmin, w których nie świadczono dotychczas usług 
opiekuńczych (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 
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41. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
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 rodziny należy rozumieć gminę, na terenie której 
współczynnik niedoboru etatów asystenta rodziny jest największy 
(stosuje się dla typu projektu nr 1). 

 
Jest: 
Premiowane będą projekty obejmujące poszerzeniem dotychczasowy 
zakres działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub specjalistyczne poradnictwo 
rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, zapewniając co najmniej 2 z poniższych 
form wsparcia, stosowane w zależności od indywidualnie ustalonych 
potrzeb uczestników projektu: 

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja;  
b) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  
c) objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia 
dziennego; 
d) organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, mających 
na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji; 
e) objęcie pomocą rodziny wspierającej(stosuje się dla typu 
projektu nr 1). 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

42. 
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 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto pkt: 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). 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

43. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 7.2. Usługi społeczne i 
zdrowotne 
Poddziałanie 7.2.3. Usługi 
społeczne w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Pod tabelą dodano definicję „mieszkania chronionego” i 
doprecyzowano definicję „mieszkania wspomaganego”: 
 
Mieszkanie chronione – mieszkanie chronione, o którym mowa w 
art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i 
zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz 
standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

Zmiana wynika ze 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 
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dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 
305). 
 
Mieszkanie wspomagane – usługa społeczna świadczona w 
społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, 
przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką 
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub 
zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. 
Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego, spółki z większościowym udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego lub 
PES, w formie mieszkania:  
a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do 
prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i 
służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub 
całkowitej samodzielności, m.in. poprzez trening samodzielności, 
poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji; 
b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu 
stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie 
za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w 
szczególności osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, 
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub 
asystenckich. 
Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 

44. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 7.3. Ekonomia 
społeczna 
Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia 
społeczna - projekty konkursowe 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto skreślony zapis: 
Beneficjent zobowiązany jest do nawiązania współpracy 
z beneficjentami Działań 7.1 i 7.2 w celu wspierania zatrudnienia osób 
wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo - wychowawczych 
i innych tego typu placówek w ekonomii społecznej oraz zakładów 
poprawczych, aby w pełni zrealizowana została ścieżka reintegracji 
(nie mniej niż 20% uczestników projektu stanowią uczestnicy 
projektów realizowanych w ramach Działań 7.1 i 7.2). 

Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 9 sierpnia br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

45. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 7.3. Ekonomia 
społeczna 
Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia 
społeczna - projekty konkursowe 

Pod tabelą doprecyzowano definicje „akredytacji” i „przedsiębiorstwa 
społecznego”. 

Zmiana wynika ze 
zaktualizowanych Wytycznych 
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020. 
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46. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna 
Działanie 8.2 Uczenie się przez 
całe życie  
 
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodanie punktu: Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania 
(LGD) lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania oraz 
wynika ze strategii LGD dotyczącej obszaru realizacji projektu (jeśli 
dotyczy). 

Doprecyzowanie zapisów  

47. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 Ograniczenie i 
zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna 
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Usunięcie punktu: W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty 
obejmujące dzieci z niepełnosprawnościami 

Doprecyzowanie zapisów 

48. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 Ograniczenie i 
zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna 
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 
 

Dodanie punktu: Premiowane będą projekty, w ramach których wsparte OWP 
zapewniają wykwalifikowaną kadrę do opieki nad dziećmi z 
niepełnosprawnościami lub w przypadku braku ww. kadry 
premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie dla nauczycieli 
w zakresie podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji w zakresie 
pedagogiki specjalnej 

Doprecyzowanie zapisów 

49. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 Ograniczenie i 
zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie 
ogólne w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 
6. Typy projektów  
II Wsparcie nauczania 
matematyki i informatyki w 
gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Dodanie wytłuszczone zapisy: 
1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ukierunkowane na rozwój 
kompetencji matematycznych i informatycznych.  
2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykazujących 
ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji 
matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas 
uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i 
informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i 
olimpiadach matematycznych i informatycznych.  (…) 
5. Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w ramach szkoleń, dotyczących 
podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej 

Zmiana Strategii MOF Poznania. 
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pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i 
informatyki. 
6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i 
młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i 
funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do 
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie 
matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w punkcie 1). 

50. 
2. Informacje 
na temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 
WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 Ograniczenie i 
zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej 
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie 
ogólne w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodanie zapisów o premiowaniu wykorzystania e-materiałów: 
9. Premiowane będą szkoły lub placówki systemu oświaty, które 
wykorzystują e-podręczniki bądź e-zasoby/e-materiały dydaktyczne 
stworzone dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które 
zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 
10. Premiowane będą projekty, w ramach których prowadzone będą 
szkolenia dla nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu e-
podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, 
które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

Dostosowanie zapisów do 
zmienionych Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

51. Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru projektów dla 
działań/poddziałań 
realizowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Zmiana zapisów. 
Zmiana wynika z przyjętej w 
dniu 14 listopada br. uchwały 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFRR. 

52. Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru projektów dla 
działań/poddziałań 
realizowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Zmiana zapisów. 
Zmiana wynika z przyjętych w 
dniu 14 listopada br. uchwał 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

53. Załącznik nr 6 Roczny plan działania na rok 
2016 dla Osi 6 Rynek pracy Zmiana zapisów. 

Zmiana wynika z przyjętych w 
dniu 14 listopada br. uchwał 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

54. Załącznik nr 8 Roczny plan działania na rok 
2016 dla Osi 8 Edukacja Zmiana zapisów. 

Zmiana wynika z przyjętych w 
dniu 14 listopada br. uchwał 
Komitetu Monitorującego w 
sprawie Kryteriów Wyboru 
Projektów w obszarze EFS. 

 


