
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4300/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 września 2017 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 1.28) 
 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1. 

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

Wszystkie Działania/ 
Poddziałania WRPO 
2014+ 
4. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
5. Lista wskaźników 
produktu 

Aktualizacja nazw wskaźników. 

Aktualizacja wynika ze 
zmienionych Wytycznych MR  
w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

2. 

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

Działanie 3.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
3. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki 

niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym dokumentem 
równoważnymi (zgodnymi z wytycznymi dla konkursu 
2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej). 
Wymagany będzie także audyt energetyczny ex-ante oraz 
ekspertyza ornitologiczna dla każdego termomodernizowanego 
budynku. Po zakończeniu  realizacji projektu wymagane będzie 
przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post.  

Jest: 
3. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki 

niskoemisyjnej dla danego obszaru lub dokumentami 
równoważnymi (zgodnymi z wytycznymi dla konkursu 
2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej). W 
przypadku Poddziałania 3.2.2 ujęcie projektu w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie 
równoważnym ma charakter fakultatywny i jest 

Aktualizacja w związku  
z koniecznością uelastycznienia 
wymogów dotyczących wdrażania 
instrumentów finansowych. 



premiowane.  Wymagany będzie także audyt energetyczny ex-
ante oraz ekspertyza ornitologiczna dla każdego 
termomodernizowanego budynku. Po zakończeniu  realizacji 
projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu 
energetyczny ex-post. 

3. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
21. Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
15 275 932,00 
 
Jest: 
19 495 924,00 

Z uwagi na wysoki procent 
wykorzystania alokacji 
przewidzianej dla Poddziałania 
8.1.2 i duże potrzeby potencjalnych 
beneficjentów w zakresie wsparcia 
oferowanego w ramach ww. 
Poddziałania wynikające z reformy 
systemu oświaty, przenosi się kwotę 
powstałą z różnic kursowych  
z Poddziałania 8.1.3. 

4. 

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

Poddziałanie 8.1.3 
21. Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
25 326 169,00  
 
Jest: 
21 106 177,00 

Z uwagi na wysoki procent 
wykorzystania alokacji 
przewidzianej dla Poddziałania 
8.1.2 i duże potrzeby potencjalnych 
beneficjentów w zakresie wsparcia 
oferowanego w ramach ww. 
Poddziałania wynikające z reformy 
systemu oświaty, przenosi się kwotę 
powstałą z różnic kursowych  
z Poddziałania 8.1.3. 

5. 
3. Indykatywny 
plan finansowy 

Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 
kwalifikowalne w EUR) 

Aktualizacja. 

Aktualizacja w związku  
z przesunięciem środków  
z Poddziałania 8.1.3 na Poddziałanie 
8.1.2. 

6. Załącznik nr 2 
Tabela wskaźników 
rezultatu i produktu 

Aktualizacja wartości docelowej wskaźników. 

Aktualizacja wynika ze 
zmienionych Wytycznych MR  
w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 
oraz z przesunięcia alokacji  



z Poddziałania 7.2.1 na Poddziałanie 
7.2.2. 

7. Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru 
Projektów dla EFRR 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałą nr 87/2017 KM WRPO 
2014+. 

Aktualizacja. 

8. Załącznik nr 4 
Wykaz projektów 
pozakonkursowych 

Aktualizacja Wykazu zgodnie z uchwałami ZWW w sprawie 
identyfikacji projektów pozakonkursowych. 

Aktualizacja. 

 


