
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5860/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 12 września 2018 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 2.6) 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Poddziałanie 1.3.4 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury 
na rzecz rozwoju gospodarczego 
w ramach ZIT dla MOF Poznania 
7. Typ beneficjenta 

Wykre ślono zapis: 
Instytucja Otoczenia Biznesu powołana zgodnie z obowiązującym prawem 
przez publiczne uczelnie wyższe prowadzące działalność naukową 
i dydaktyczną w zakresie informatyki. 
Jest: 
Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - bez względu na formę prawną, podmioty 
prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, 
niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie 
z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, 
posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.  
 

Modyfikacja zapisu umożliwi 
występowanie w roli partnera w 
Poddziałaniu 1.3.4 instytucjom 
otoczenia biznesu (IOB) 
niezależnie od tego, kto je 
powołał.. 

2.  

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

Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa 
modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej 
i wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych – instrumenty 
finansowe 
23. Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie 
z budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) 

Było: 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. 
Jest: 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR i budżetu państwa 
wynosi 95%*. 
*Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Dotyczy projektów rewitalizacyjnych, w których kryteria 
dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do 
dofinansowania. 

Modyfikacja zapisu umożliwi 
zwiększenie dofinansowania dla 
projektów rewitalizacyjnych o 
środki budżetu państwa zgodnie z 
zapisami Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego.  



 

3.  

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

Poddziałanie 3.2.1, 3.2.3 i 3.2.4 
23. Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie 
z budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) 

Było: 
Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (...) 
Jest: 
Do 95% kosztów kwalifikowalnych projektu (85% EFRR, 10% BP)* 
*Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Dotyczy projektów rewitalizacyjnych, w których kryteria 
dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do 
dofinansowania. 

Modyfikacja zapisu umożliwi 
zwiększenie dofinansowania dla 
projektów rewitalizacyjnych o 
środki budżetu państwa zgodnie z 
zapisami Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. 

4.  

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

Poddziałanie 3.2.2 
24. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
15% wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013. 
Jest: 
15% wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 / 5% dla projektów 
rewitalizacyjnych w których kryteria dotycz ące rewitalizacji podlegają 
ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania zgodnie z zapisami 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego. 
 

Modyfikacja zapisu umożliwi 
zwiększenie dofinansowania dla 
projektów rewitalizacyjnych o 
środki budżetu państwa zgodnie z 
zapisami Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. 

5.  

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

Poddziałanie 3.2.1, 3.2.3 i 3.2.4 
24. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 
15% 
Jest: 
15% / 5% dla projektów rewitalizacyjnych w których kryter ia dotyczące 
rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do 
dofinansowania zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Wielkopolskiego. 

Modyfikacja zapisu umożliwi 
zwiększenie dofinansowania dla 
projektów rewitalizacyjnych o 
środki budżetu państwa zgodnie z 
zapisami Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. 

6.  

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

Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach 
Działania 4.4. 
 

Zwiększenie efektywności 
wydatkowania środków w 
ramach Działania. 

7.  

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

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

Aktualizacja załącznika w zakresie włączenia na Wykaz projektu 
pozakonkursowego Kolei Wielkopolskich.  

Dostosowanie załącznika do 
zapisów uchwały ZWW podjętej 
w dniu 31 sierpnia br. 

 


