
Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
(w odniesieniu do wersji 1.24) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1. Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów 
dla działań/poddziałań 
realizowanych z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

Aktualizacja kryteriów dla działań/poddziałań realizowanych 
z EFRR. 

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

2. Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów 
dla działań/poddziałań 
realizowanych z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Aktualizacja kryteriów dla działań/poddziałań realizowanych 
z EFS. 

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

3. Załącznik nr 4 

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

Aktualizacja  
Zmiana spowodowana jest 
rozwiązaniem umowy przez jednego 
z beneficjentów. 

4. Załącznik nr 6 
Roczny plan działania dla 
Osi 6 Rynek pracy 

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

5. Załącznik nr 7 
Roczny plan działania dla 
Osi 7 Włączenie społeczne 

Aktualizacja. 

6. Załącznik nr 8 
Roczny plan działania dla 
Osi 8 Edukacja 

Aktualizacja. 

7. Działanie 6.2 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Było: 
Premiowane będą projekty, w ramach których przewidziano 
prowadzenie szkoleń zawodowych prowadzących do podniesienia, 
uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w następujących 
obszarach: branżach zidentyfikowanych jako branże o największym 
potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego 
regionu (w ramach smart specialisation) i/lub branżach, które 

Zmiana wynika z przyjętej w dniu 
14 lutego br. uchwały Komitetu 
Monitorującego w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów w 
obszarze EFS oraz dostosowania do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 



zostaną określone jako przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla 
regionalnego rynku pracy w badaniach prowadzonych przez 
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub dot. zawodów 
deficytowych wynikających z badań PUP. 
Jest: 
Projekty realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej 
uwzględniają specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne 
inteligentne specjalizacje, branże zidentyfikowane jako kluczowe 
dla rozwoju regionu lub zawody nadwyżkowe i deficytowe w 
regionie, w tym przy użyciu np. regionalnych i krajowych badań 
rynku pracy 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

8. Działanie 7.1.2 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Zmieniono zapis: 
W przypadku projektu PCPR, MOPR, OPS każdy uczestnik 
projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub indywidualny 
program, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej lub dokument równoważny w przypadku 
PCPR kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym. 

Zmiana wynika z przyjętej w dniu 
14 lutego br. uchwały Komitetu 
Monitorującego w sprawie zmiany 
Kryteriów Wyboru Projektów w 
obszarze EFS oraz dostosowania do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

9. Działanie 7.1.2 
Pkt 15 Limity i 
ograniczenia 

Było: 
W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS 
każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub 
kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym: w przypadku osób 
bezdomnych - indywidualny program wychodzenia z bezdomności; 
w przypadku osób uczęszczających na zajęcia w ramach CIS – 
indywidualny program zatrudnienia socjalnego; w przypadku osób 
niepełnosprawnych oraz osób w ramach interwencji kryzysowej 
program działań indywidualnych na zasadach analogicznych jak dla 
kontraktu socjalnego; osoby, które nie są w żadnej powyższej 
sytuacji, podpisują i realizują kontrakt/porozumienie z 
wnioskodawcą określający prawa i obowiązki stron, 
uwzględniający IPD oraz mający na celu postęp uczestników w 
aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar. 
Jest: 
W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS 
każdy uczestnik projektu podpisuje umowę na wzór kontraktu 
socjalnego. 

 


