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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4561/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 1.30) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

Zmiany 

wprowadzone w 

całym 

dokumencie 

 
Usunięcie zapisów nawiązujących do wytycznych 

„horyzontalnych”. 

Dostosowanie zapisów do 

zmienionej ustawy z 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1460 ze zm.). 

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 1.2 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, 

inwestycji w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące 

powstawaniu działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach jest 

przedstawienie planu w zakresie prac B+R. 

Jest: 

Warunkiem udzielenia wsparcia jest przedstawienie planu w 

zakresie prac B+R, który obejmuje wszystkie działania ujęte w 

projekcie. 

Doprecyzowanie treści. 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 1.2 

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

Było: 

b) zgodnie z pomocą de minimis: do 85% kosztów 

kwalifikowanych (maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć 700 000 PLN).  

Jest: 
b) zgodnie z pomocą de minimis: do 80% kosztów 

kwalifikowanych (maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć 700 000 PLN). 

Zmiana w celu ujednolicenia 

maksymalnego poziomu wsparcia w 

ramach całego konkursu oraz 

doprecyzowanie treści zgodnie z 

zasadami przewidzianymi w nowym 

regulaminie dla konkursu na IV kw. 
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Dodano ppkt c): zgodnie z pkt 2b). 

 

Dodano pkt 4) Projekty dotyczące wsparcia przygotowania do 

wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 

naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej 

(w tym zakup wyników prac B+R) zgodnie z pomocą de minimis: 

do 80% kosztów kwalifikowanych (maksymalna wartość 

dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN). 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 1.2 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta jako 

% wydatków 

kwalifikowalnych 

Dodano ppkt c): zgodnie z pkt 2b). 

 

Dodano pkt 4) Projekty dotyczące wsparcia przygotowania do 

wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 

naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w 

tym zakup wyników prac B+R) zgodnie z pomocą de minimis: do 

15% kosztów kwalifikowanych (maksymalna wartość 

dofinansowania nie może przekroczyć 700 000 PLN). 

Doprecyzowanie treści zgodnie z 

zasadami przewidzianymi w nowym 

regulaminie dla konkursu na IV kw. 

5.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 4.1.2 

6. Typy projektów 

Było: 

Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub 

zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania 

jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych 

zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia 

retencji korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie 

województwa 

Jest: 

Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub 

zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania 

jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych 

zbiorników wodnych oraz projekty mające na celu zwiększenie 

retencji korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie 

województwa 

Przeformułowanie zapisu. 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

Działanie 4.1 

7. Typ beneficjenta 

Dodano pkt 4: 

państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o 

finansach publicznych. 

Dodanie zapisu w związku z 

utworzeniem organu – Polskie 

Wody. 
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i Działań 

WRPO 2014+ 

7.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 4.2.2 

6. Typy projektów 

Było: 

Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest , realizowane przez jst i ich związki. 

Jest: 

Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest i/lub infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest.  

Doprecyzowanie treści. 

8.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 4.2.1 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodanie pkt 3. W odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mogą 

ubiegać się projekty o wartości do 2 mln zł kosztów 

kwalifikowalnych i obsługujące do 20 tys. mieszkańców, natomiast 

pozostałe projekty będą realizowane w ramach POIŚ. Ww. warunki 

należy spełnić łącznie tj. w przypadku gdy co najmniej jeden z ww. 

paramentów zostanie przekroczony inwestycja kwalifikuje się do 

wsparcia w ramach POIiŚ 

Doprecyzowanie treści. 

9.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 4.2 

22. Maksymalny % 

poziom dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

Dodano:  

- dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 488). 

Doprecyzowanie treści. 

10.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 4.2 

23. Maksymalny % 

poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki 

UE + ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

Dodano:  

- dla projektów objętych pomocą de minimis – zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 488). 

Doprecyzowanie treści. 
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beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

11.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 4.5.3 

6. Typy projektów 

Dodano numerację typów projektów. 

 

Usunięto z typu pierwszego:  

w oparciu o rodzime gatunki 

Korekta techniczna oraz 

aktualizacja zapisów. 

12.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 4.5.4 

6. Typy projektów 

Dodano numerację typów projektów. 

 

Dodano zapis: 

Typy projektów można łączyć 

Doprecyzowanie treści. 

13.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 4.5 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie pkt. 2 oraz zmiana numeracji:  

2. Finansowanie dotyczy wyłącznie gatunków rodzimych. 

 

 

Aktualizacja zapisów. 

14.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 4.5 

22. Maksymalny % 

poziom dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

Dodano:  

- dla projektów objętych de minimis – zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 488). 

Doprecyzowanie treści. 

15.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

6. Typy projektów  

II Typ: 

1, 2, 5, 6 – dodanie typów szkół: „oraz szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych” 

Aktualizacja zgodnie ze zmianami 

wynikającymi z zapisów ustawy 

Prawo oświatowe. 

16.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

8. Grupa docelowa 

3. Szkoły (gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz podstawowe  

i ponadpodstawowe) i placówki systemu oświaty (z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące 

Aktualizacja zgodnie ze zmianami 

wynikającymi z zapisów ustawy 

Prawo oświatowe. 
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17.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

2. Projekty  związane z wyposażeniem pracowni przedmiotowych 

zakładają równocześnie wsparcie skierowane do uczniów  

w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów 

przyrodniczych oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu. 

Jest: 

2. W przypadku realizacji projektów z I typu (jeśli dotyczy),  

w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego  

na metodzie eksperymentu Wnioskodawca zapewnia, że wparcie 

obejmie co najmniej 2 elementy spośród wymienionych poniżej: 

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 

przedmiotów przyrodniczych lub matematyki lub  

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie 

przedmiotów matematycznych lub przyrodniczych  

z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

lub  

- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia 

procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.  

W przypadku realizacji projektów II typu (jeśli dotyczy), 

Wnioskodawca zapewnia, że wparcie obejmie co najmniej  

2 elementy spośród wymienionych poniżej: 

-  rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie matematyki lub 

informatyki; 

- doskonalenie nauczycieli:  w zakresie nauczania opartego  

na metodzie eksperymentu  lub w zakresie korzystania z narzędzi 

TIK zakupionych do szkół i placówek systemu oświaty oraz 

włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego; 

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 

matematyki oraz narzędzia TIK do nauki matematyki i informatyki. 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów. 

18.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

4. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 
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Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

w realizacji projektów projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty. Skala działań 

prowadzonych przed  rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 

i placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie 

może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 

prowadzonych przez szkoły i placówki systemu oświaty w okresie 

12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 

rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie 

dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL albo 

programów rządowych. 

wyboru projektów. 

19.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Pkt 5 przyjmuje następujące brzmienie: 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych  

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych), w tym 

zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego 

spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego 

wyposażenia (o ile projekt zakłada wyposażenie 

pracowni/doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty). 
Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 

szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 

działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz 

zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną 

do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę  

może skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 

pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski 

z diagnozy powinny stanowić element wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów. 

20.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą 

projekty zakładające wsparcie szkół specjalnych z zakresu 

edukacji ogólnej obejmujące dzieci z niepełnosprawnościami. 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów. 
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21.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie pkt 8 i zmiana numeracji: 

8. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą 

projekty, których jednym z elementów będzie doposażenie 

pracowni do nauczania przyrody i/lub biologii i/lub chemii i/lub 

geografii i/lub fizyki. 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów. 

22.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie dotychczasowego pkt 11 i zmiana numeracji: 

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół/placówek 

systemu oświaty w sprzęt niezbędny do doradztwa i materiały 

dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 

odbiorców wsparcia na tego typu działania oraz będą zgodne ze 

standardem wyposażenia określonym w wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

Powielenie informacji z punktu 

o diagnozie. 

23.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

1. Dotychczasowy pkt 12 uzyskuje następujące brzmienie: 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 

następujących etapów: 

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku  

o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz 

wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form 

wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 

działań projektowych, 

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie, 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 

etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 

II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 

osobie. 

Aktualizacja zapisów zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

24.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

Poddziałanie 8.3.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie pkt 2 (uzupełni pkt dot. diagnozy). 

Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych będzie 

zgodne z katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów 

Doprecyzowanie zapisów 

Poddziałania zgodnie z pismem 

Ministerstwa Rozwoju. 
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i Działań 

WRPO 2014+ 

szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez MEN (dostępnym 

na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl ). Wyposażenie 

pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w 

tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Diagnoza 

powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia 

społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe  

25.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.3.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Korekta zapisów dotychczasowego pkt 4: 

Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące 

kształcenie zawodowe i ustawiczne. Skala działań prowadzonych 

przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki 

systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne 

(nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły i 

placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i 

ustawiczne w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych 

obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 

kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, w których kształcenie 

zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 

przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania 

kosztów takiego kształcenia. 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 

26.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.3.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Korekta zapisów dotychczasowego pkt 6: 

Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 

oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i 

przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 

http://www.koweziu.edu.pl/
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podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 

badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę 

uprawnioną do podejmowania decyzji. Podmiot 

przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania 

ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. W zakresie wyposażenia 

pracowni lub warsztatów szkolnych diagnoza powinna 

obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz 

oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. 

Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych 

będzie zgodne z katalogiem wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez 

MEN. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji 

z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.  Wnioski 

z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie. 

27.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.3.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięcie dotychczasowego pkt 12: 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą 

szkoły i placówki systemu oświaty położone na terenach wiejskich 

lub położone na terenach powiatów gdzie osiągane są najsłabsze 

wyniki egzaminów zawodowych, poniżej średniej dla województwa 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 

28.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.3.4 

15. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dotychczasowy pkt 14 przyjmuje brzmienie: 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 

następujących etapów: 

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku  

o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz 

wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form 

wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 

działań projektowych, 

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 

Aktualizacja zapisów zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 
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udzielanego danej osobie, 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 

etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 

II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 

osobie. 

29.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 8.3.5 

Definicje pod tabelą 

Zmiana definicji : 

Było: 

Kwalifikacje w zawodzie to wyodrębniony w ramach 

poszczególnych zawodów i opisany w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: 

wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i 

społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań 

zawodowych.  

Jest: 

Kwalifikacje w zawodzie - wyodrębniony w danym zawodzie 

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie 

potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji (ustawa Prawo 

oświatowe). 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 

30.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Działanie 9.2 
Aktualizacja i doprecyzowanie zapisów Działania 9.2 (załącznik nr 

1 do tabeli zmian). 

Aktualizacja zapisów zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów oraz 

doprecyzowanie treści. 

31.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

WRPO 2014+ 

Poddziałanie 9.3.1. 

6. Typy projektów 

Było: 

a) (…) edukacji przedszkolnej 

Jest: 

a) (…) wychowania przedszkolnego 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 

32.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i Działań 

Poddziałanie 9.3.3. 

6. Typy projektów 

Dodano w pkt 2:  

- projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te 

Aktualizacja zapisu zgodnie 

z Kryteriami wyboru projektów. 
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WRPO 2014+ realizowane poza systemem oświaty. 

33.  Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru 

Projektów dla EFRR 
Aktualizacja w kryterium dotyczącym Poddziałania 4.5.1. 

Aktualizacja podstawy prawnej do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska 

w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. 
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Załącznik nr 1 do Tabeli zmian 

 

2.9.2. Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych 

 

1. Działanie/ 

poddziałania 

Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych 

Poddziałanie 9.2.1. 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych 

Poddziałanie 9.2.2. 

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

Poddziałanie 9.2.3 

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty 

finansowe 

2. Cel tematyczny/ 

Priorytet 

inwestycyjny 

Cel tematyczny 
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją 

Priorytet 

inwestycyjny 

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich 

3. Cel szczegółowy 

działania 
Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego  

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami 

rozwoju obszarów miejskich (osoby) 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (m2) 

6. Typy projektów  

Poddziałanie 9.2.1 

Rewitalizacja miast 

i ich dzielnic, 

terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych 

Przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów 

Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów 

rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) 

dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i 

gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów 

wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych 

wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów 

społecznych, w ramach projektów obejmujących: 

 

1. Budowę1, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z 

przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach 

rewitalizacji2 (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z 

                                                           
1 Co do zasady nie przewiduje się stosowania tego typu projektu. Budowa nowych budynków dopuszczona jest jedynie w 

uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia sytuacji projektu. W 

uzasadnieniu potrzeby realizacji takiego przedsięwzięcia wnioskodawca będzie musiał wykazać również zintegrowanie 

nowopowstałej infrastruktury z projektami społecznymi. Zarówno przedsięwzięcie infrastrukturalne jak i miękkie będą 

musiały w ścisły sposób spełniać cele społeczne rewitalizacji wyznaczone w Programie Rewitalizacji.  

2 Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak 
dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z 
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patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, 

świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy 

kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób 

wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im 

nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 

edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.: 

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów 

budynków oraz pomieszczeń,  

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. 

grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-

kanalizacyjnych w budynkach, 

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, 

remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w 

przypadku, kiedy są częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego). 

 

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, 

przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na 

potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej.3 

 

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego i/lub ruchu 

pieszego na rewitalizowanym terenie (tylko w przypadku, 

kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego) w 

tym: 

 

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub 

remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie 

(jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego 

i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i 

społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich 

lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element 

kompleksowych programów rewitalizacji). 

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść 

dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. 

ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego 

wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego). 

 

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych 

rewitalizowanego terenu w tym  wyburzanie budynków i 

uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w 

przypadku, kiedy jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego). 

                                                                                                                                                                                     
programu rewitalizacji. Zwłaszcza dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową 
mieszkańców obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą być 
podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych 
powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego. 

3 Patrz Słownik do Działania 7.3 
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5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych4 (tylko w przypadku, kiedy jest 

częścią większego projektu rewitalizacyjnego). 

 

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 

mogą być realizowane samodzielnie. 

Poddziałanie 9.2.2 

Rewitalizacja miast 

i ich dzielnic, 

terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych w 

ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

W ramach działania realizowane będą inwestycje 

polegające na:  

 

- rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych  i powojskowych poprzez przebudowę/ 

adaptację/ remont budynków/ obiektów zdegradowanych, 

przestrzeni użyteczności  publicznej wraz z całym 

otoczeniem,   

 

- renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków 

(tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego), 

 

- poprawę funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, 

estetyki przestrzeni publicznej rewitalizowanego obszaru 

(tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego). 

 

Wnioskodawcy w swoich projektach zobowiązani będą 

uwzględniać przedsięwzięcia wynikające z Programów 

Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i 

gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów 

wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych 

wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów 

społecznych (działania rewitalizacyjne dotyczyć będą 

m.in. adaptacji, przebudowy, remontów budynków, dróg, 

chodników, poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i 

pieszego, miejsc postojowych, terenów/miejsc zielonych, 

małej architektury, tworzenia warunków dla działalności 

podmiotów realizujących zadania społeczne, edukacyjne, 

zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom 

społecznym, zapobiegania lub łagodzenia zjawisk 

wykluczenia społecznego, tworzenie miejsc odpoczynku, 

zabaw, spotkań). 

 Poddziałanie 9.2.3 

Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz 

rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych 

                                                           
4 Kompleksowe projekty dotyczące mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego mogą uzyskać wsparcie w ramach 

Poddziałania 9.1.2 
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7. Typ beneficjenta 

Poddziałanie 9.2.1 

Beneficjentami mogą być następujące podmioty, których 

projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji: 

1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość 

prawną 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych 

4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 

5. Szkoły wyższe 

6. Jednostki naukowe 

7. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 

8. Instytucje kultury 

9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia 

10.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych 

11. Instytucje otoczenia biznesu 

12. Administracja rządowa 

13. Partnerzy społeczni i gospodarczy 

14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

15. Przedsiębiorcy 

17. Podmioty ekonomii społecznej 

18. Podmioty działające w oparciu o umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Poddziałanie 9.2.2 

Beneficjentami mogą być następujące podmioty, których 

projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji: 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną, 

- podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień 

Publicznych, 

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną, 

- administracja rządowa, 

- partnerzy społeczni i gospodarczy, 

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

- przedsiębiorcy, 

- porozumienia w/w podmiotów, 

- podmioty ekonomii społecznej. 

Poddziałanie 9.2.3 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający 

instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Nr 1303/2013. 

8. Grupa docelowa Nie dotyczy 

9. Instytucja 

pośrednicząca 

Poddziałanie 9.2.1 i 

9.2.3 
Nie dotyczy 

Poddziałanie 9.2.2 Związek ZIT 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 
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11. Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z 

innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 

działaniami i osiami priorytetowymi WRPO 2014+: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM WRPO 2014+, 

- Kryteria wyboru projektów. 

 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego, 

- Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,  

- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Poddziałanie 9.2.1. 

W poddziałaniu 9.2.1 wsparciem zostaną objęte również 

projekty wynikające z: 

- Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI 

 

Poddziałanie 9.2.2 Projekty wynikające ze Strategii ZIT dla rozwoju AKO 

Poddziałanie 9.2.3 Nie dotyczy 

13. Tryby wyboru 

projektów 

Poddziałanie 9.2.1 konkursowy 

Poddziałanie 9.2.2. konkursowy 

Poddziałanie 9.2.3 
Pozakonkursowy – w zakresie wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy. 

14. Podmiot 

odpowiedzialny 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Poddziałanie 9.2.1 i 

9.2.3 

Instytucja Zarządzająca  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – 

Departament Polityki Regionalnej 

Poddziałanie 9.2.2 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: 

Instytucja Zarządzająca – Departament Wdrażania 

Programu Regionalnego 

Związek ZIT 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 

 Instytucja Zarządzająca Departament Polityki 

Regionalnej 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego 

dokumentu oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity 

określone zostaną w regulaminach konkursów. W przypadku Poddziałania 9.2.3 

ewentualne dodatkowe limity oraz ograniczenia w zakresie realizacji projektów 

są określone we właściwych przepisach mających zastosowanie do 

instrumentów finansowych. 

 

1. W ramach Działania realizowane będą projekty rewitalizacyjne5 

wynikające z programu rewitalizacji, tj. zaplanowane w programie 

rewitalizacji i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo logicznie 

powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji zgłoszone do objęcia 

albo objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych 

albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie 

projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo 

                                                           
5Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) - art. 2 pkt 18, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020” (Minister Infrastruktury i Rozwoju, sierpień 2016 rok) - pkt 5 ppkt 1 lit. f 
Załącznika do Wytycznych, pkt 5 ppkt 1 lit. g Załącznika do Wytycznych. 
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wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo 

określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających 

rodzajów działań rewitalizacyjnych. 

2. Preferencja dla projektów kompleksowych, obejmujących jak największą 

liczbę elementów wskazanych w pkt. 6. (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

3. Dodatkowo preferowany będzie wpływ projektu na promocję ekonomii 

społecznej. (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

4. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działania muszą przyczyniać 

się do rozwiązywania zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji 

problemów społecznych. Wsparcie w ramach Działania musi być 

komplementarne ze wsparciem kierowanym na cele zbieżne z zakresem 

interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie projektów 

realizowanych lub planowanych do realizacji). 

5. Dopuszczone będą jedynie projekty komplementarne z innymi projektami 

lub działaniami społecznymi (spełniającymi cele Europejskiego Funduszu 

Społecznego). Ocenie podlega związek  projektu z innymi przedsięwzięciami 

na danym obszarze rewitalizowanym, wpisującymi się w cele EFS (projekty 

w trakcie lub planowane do realizacji) na poziomie spełniania celów 

właściwego Programu Rewitalizacji. Powyższa komplementarność 

weryfikowana będzie w oparciu o zapisy właściwego Programu 

Rewitalizacji. 

6. Dla projektów zintegrowanych z działaniami z celami zbieżnymi z zakresem 

interwencji EFS przewidziane będą dodatkowe preferencje (projekty 

realizowane lub planowane do realizacji). (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

7. Wskazane zintegrowanie musi zachodzić co najmniej w jednym z 

przytoczonych aspektów: podmiotowym, partnerstwa, przedmiotowym, 

obiektu, bezpośredniej grupy docelowej lub projekty warunkują się 

wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu 

działania. (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

8. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które 

zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie6. 

9. Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów 

społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, technicznych i 

przestrzenno-funkcjonalnych, z uwzględnieniem stopnia nasilenia 

problemów społecznych na danym obszarze, głównie związanych z 

deprywacją materialną i społeczną mieszkańców danego obszaru. Ponadto 

przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR powinny być 

powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z 

ubóstwem zbieżnych z interwencją EFS. Szczegółowe zasady wyznaczania 

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz kształt Programów 

Rewitalizacji określają Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w 

ramach WRPO 2014+. 

10. Realizowane w ramach Działania projekty w zakresie kultury muszą 

przyczyniać się do osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-

gospodarczych, w tym poprzez zwiększenie potencjału turystycznego, 

                                                           
6 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zasady-programowania-i-wsparcia-rewitalizacji-w-ramach-wrpo-2014
http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zasady-programowania-i-wsparcia-rewitalizacji-w-ramach-wrpo-2014
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rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. 

11.  Wysokość kosztów kwalifikowanych projektów w zakresie kultury,  których 

celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego 

dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, nie będzie 

przekraczać 2 mln euro 

12. Inwestycje w drogi lokalne muszą zawsze stanowić jedynie część 

kompleksowego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2, element 

uzupełniający, niedominujący w całym projekcie. 

13. Zakres projektu nie może dotyczyć wyłącznie podniesienia estetyki 

przestrzeni. 

14. . Składany wniosek o dofinansowanie musi wynikać z zapisów Programu 

Rewitalizacji właściwego dla danego obszaru rewitalizacji. Musi być 

możliwa identyfikacja projektu określonego we wniosku o dofinansowanie z 

projektem rewitalizacyjnym określonym w Programie Rewitalizacji zgodnie 

z definicją projektu rewitalizacyjnego. W ramach wniosku o dofinansowanie 

można łączyć przedsięwzięcia wykazane w ramach Programu Rewitalizacji 

właściwego dla danego obszaru, zgodnie z typologią projektów 

przedstawioną w SZOOP. (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

15. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z 

Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej7. 

16. Projekty ubiegające się o wsparcie w konkursach skierowanych wyłącznie 

dla beneficjentów z  Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków 

Subregionalnych lub w konkursach, w ramach których wyodrębniono pulę 

środków dla projektów realizowanych w formule OSI Ośrodków 

Subregionalnych muszą być zgodne z zapisami właściwych terytorialnie 

Mandatów Terytorialnych Ośrodków Subregionalnych (nie dotyczy 

Poddziałania 9.2.3). 

17. Brak możliwości składania jednocześnie w naborach z alokacji ogólnej 

WRPO 2014+ jak i w ramach instrumentów terytorialnych ZIT/OSI 

projektów dotyczących tego samego zakresu rzeczowego. 

18. 18. W Poddziałaniu 9.2.3 wsparciem mogą zostać objęte typy projektów 

wynikające z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020, będące przedmiotem Analizy ex-ante w zakresie możliwości 

zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, rekomendującej 

wykorzystanie Instrumentów Finansowych w ramach PI 9b.  

16. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu 

(%) 

Wśród spodziewanych typów przedsięwzięć nie można wykluczyć projektów 

zintegrowanych, wymagających finansowania krzyżowego, związanych m.in. z 

kształtowaniem postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w 

działania rewitalizacyjne (maks. 10% na poziomie projektu). 

17. Dopuszczalna 

maksymalna 

wartość 

zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

18. Warunki Poddziałanie 9.2.3 Nie dotyczy 

                                                           
7 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, Załącznik do uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 

2014 r. (Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1). 
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uwzględniania 

dochodu w 

projekcie 

Poddziałanie 9.2.1 i 

9.2.2 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013: luka w finansowaniu  (art. 61 

ust. 3 lit. b), stawki zryczałtowane (art. 61 ust. 3 lit. a), 

pomniejszenie dochodu (art. 65 ust. 8). 

19. Warunki 

stosowania 

uproszczonych 

form rozliczania 

wydatków/ 

planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków – nie dotyczy. 

W ramach Działania planuje się stosowanie zaliczek. 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi 

zasad udzielania pomocy 

21. Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie (EUR) 

80 000 000,00  

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

 

Poddziałanie 9.2.1 i 

9.2.2 

 

Projekty nie objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis 

oraz niegenerujące dochodu w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013; – maks. 75% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji. 

Projekty objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis 

lub generujące dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 – zgodnie z właściwymi 

schematami pomocy publicznej, pomocy de minimis, lub 

zasadami określania wysokości dofinansowania dla 

projektów generujących dochód, jednak nie więcej niż 

85% kosztów kwalifikowanych inwestycji 

Poddziałanie 9.2.3 
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR 

wynosi 85%. 

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) 

85% kosztów kwalifikowanych inwestycji (dotyczy wyłącznie projektów nie 

objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis oraz niegenerujących dochodu 

w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013) 

24. Minimalny wkład 

własny 

Poddziałanie 9.2.1 i 

9.2.2 
15% 
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beneficjenta jako 

% wydatków 

kwalifikowalnych 

Poddziałanie 9.2.3 

15% wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 

ust. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 1303/2013 

25. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 

(PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 tys. PLN 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu określona zostanie w 

dokumentacji konkursowej. (nie dotyczy Poddziałania 9.2.3) 

26. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe (EUR)  

 26 000 000,00 EUR 

28. Mechanizm 

wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Podmiot wdrażający instrument finansowy, który będzie udzielał wsparcia na 

rzecz ostatecznych odbiorców. 

29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki 

przyznawania 

Wsparcie na rzecz ostatecznych odbiorców instrumentu finansowego będzie 

udzielane poprzez instrument pożyczkowy. 

30. Katalog 

ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki 

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną; podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; jednostki sektora finansów 

publicznych posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; jednostki naukowe; 

osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki 

oświatowe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe i stowarzyszenia; 

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 

związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; administracja rządowa; 

partnerzy społeczni i gospodarczy; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

przedsiębiorcy;; podmioty ekonomii społecznej; podmioty działające w oparciu 

o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
 

 

 


