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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4697/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 1.31) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

I Informacje nt. 

Wielkopolskiego 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego na lata 

2014-2020 oraz 

Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych 

 Dodanie zapisów związanych z procedurami wyboru projektów. 

Dostosowanie treści zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

2.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 2014+ 

Poddziałanie 1.3.4 

6. Typy projektów 

Dodano: 

Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług 

oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz 

inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych 

inteligentnych specjalizacji. 

 

Zmieniono opis w pkt 2, 3 i 4: 

2. Doradztwo badawczo – rozwojowe finansowane do przyznanego 

limitu, świadczone na rzecz firmy przez pracownika naukowego/ 

instytucje naukową w programie doradczym trwającym do 6 

miesięcy i obejmującym max 40h usług doradczych/miesiąc i/lub 

wynajem (w ramach przyznanej puli godzin) specjalistycznych 

laboratoriów/ infrastruktury badawczej.  

3. Specjalistyczne usługi szkoleniowe, mentoringowe i projektowe 

(…) 

4. Usługi intramentoringowe poprzez platformę internetową oraz 

Rozszerzono zakres rzeczowy 

projektu. 
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usługi informacyjne dotyczące wszystkich form wsparcia 

przedsiębiorczości w Aglomeracji Poznańskiej. Indywidualny 

mentoring inkubowanych. 
 

Dodano pkt 8: Zakup środkow trwałych i niematerialnych 

służący produkcji i /lub świadczeniu usług. 

3.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 2014+ 

Poddziałanie 1.3.4 

7. Typ beneficjenta 

Usunięto:  

Uczestnikiem Instytucji Otoczenia Biznesu może być także Miasto 

Poznań oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

Zmiana wynika z doprecyzowania 

ostatecznych 

wspólników/uczestników  projektu. 

4.  

2. Informacje na temat 

Osi Priorytetowych i 

Działań WRPO 2014+ 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Przeniesiono pkt 23 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. 

 

Dodano pkt. 24 W ramach poddziałania 1.3.4 zastosowanie mają 

punkty od 1-12 oraz punkty od 20-22. 

 

Zmieniono dotychczasowy pkt 22: 

Było: 

2225. W Poddziałaniu 1.3.4 projekt będzie realizowany w oparciu 

o Instytucję Otoczenia Biznesu zgodnie z ustawą Prawo 

o szkolnictwie wyższym przez konsorcjum publicznych uczelni 

poznańskich (prowadzących działalność naukową i dydaktyczną 

w zakresie informatyki) oraz Miasto Poznań.  

 

Jest: 

2225. W Poddziałaniu 1.3.4 projekt będzie realizowany w oparciu 

o Instytucję Otoczenia Biznesu utworzoną przez trzy poznańskie 

uczelnie prowadzące działalność naukową i dydaktyczną 

Doprecyzowanie treści. 
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w zakresie informatyki. 

 

W dotychczasowym pkt 26 zmieniono: 26. IOB zapewni, że 

minimum 30%20 firm otrzymujących wsparcie utrzyma czynną 

i nieprzerwaną działalność gospodarczą w okresie 36 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie. 

5.  Załącznik 4 
Wykaz projektów 

pozakonkursowych 

Aktualizacja Wykazu zgodnie z uchwałami ZWW w sprawie 

identyfikacji projektów pozakonkursowych. 
Aktualizacja. 

6.  Załączniki nr 6 i 8 

Roczny plan 

działania dla Osi 6 

Rynek Pracy oraz 

Osi 8 Edukacja na 

rok 2017 

Aktualizacja typów projektów, wskaźników oraz kontraktacji. Aktualizacja. 

 


