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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4955/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 2.1) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 1.3.3 

15.Limity 

i ograniczenia 

Było: 

18. Lokalizacja dużych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych stworzonych w ramach 

Działania (monitorowana na podstawie specyficznego wskaźnika ujętego we wniosku 

o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie) będzie skutkować 

proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania. 

 

Jest: 

18. Wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację projektu dotyczącego terenów 

inwestycyjnych podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty 

projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP (Na potrzeby wskaźnika 

uwzględniany jest status przedsiębiorcy na moment lokowania przedsiębiorcy na danym 

terenie). w określonym terminie, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów 

zamknięcia danego programu. 

Aktualizacja zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju.  

2.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Działanie 3.2 

8. Grupa docelowa 

Było: 

Dotyczy Poddziałania 3.2.2: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; jednostki zależne od jednostek samorządu 

terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania 

własne gminy; samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe (dotyczy 

podmiotów posiadających osobowość prawną); spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego; podmioty prawne kościołów i związków 

wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera 

publicznego; podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 

2012/27/UE. 

 

Przeniesienie zapisów do pkt. 

30. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 
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Jest: 

nie dotyczy 

3.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 3.2.2 

15.Limity 

i ograniczenia 

Dodano zapis: 

14. W przypadku Poddziałania 3.2.2 o wsparcie mogą ubiegać się także podmioty spoza 

sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie to może zostać udzielone 

jedynie na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynku 

użyteczności publicznej (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), 

w którym prowadzona jest działalność o jakiej mowa w ww. definicji.  

Rozszerzenie możliwości 

wsparcia w ramach IIF 

budynków użyteczności 

publicznej będących 

w posiadaniu lub 

użytkowaniu podmiotów 

spoza sektora finansów 

publicznych. 

Definicja budynku 

użyteczności publicznej 

z odpowiedniego 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury nie odnosi się 

bowiem do kwestii własności 

budynku.  

4.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Działanie 3.2 

30. Katalog 

ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Dodano zapis: 

(…) podmioty spoza sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą 

z zastrzeżeniem pkt. 15- Limity i ograniczenia w realizacji projektów. 

Zaktualizowano katalog 

odbiorców ostatecznych IF 

w PI 4c 

5.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Działanie 4.4 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Było: 

Liczba zabytków objętych wsparciem (szt.) 

 

Jest: 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 

Aktualizacja nazwy 

wskaźnika. 

6.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 6.4.1 oraz 

6.4.2 
Zmiany wprowadzone do Poddziałań 6.4.1, 6.4.2, 7.3.2, 8.3.1 i 8.3.4 stanowią załącznik 

nr 1 do Tabeli zmian. 

Aktualizacja zapisów wynika 

z dostosowania treści do 

aktualnych wytycznych, 

kryteriów wyboru projektów 

przyjętych przez Komitet 

Monitorujący oraz 
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rekomendacji Ministerstwa 

Rozwoju. Ponadto w związku 

z występowaniem wolnych 

środków BP zwiększeniu 

uległ poziom dofinansowania 

projektów z BP.  

6.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 6.6.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

Było: 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 3 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. (…) 

 

Jest: 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych ZIT zawiera 

Załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. (…) 

Doprecyzowanie zapisu. 

7.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.1 

i 7.2.2 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

 

Dodanie wskaźników: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących 

(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu (osoby). 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 

instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 

w programie (osoby). 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu (szt.). 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych 

i chronionych istniejących po zakończeniu projektu (szt.). 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (szt.). 

Dodanie zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

8.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.1 

i 7.2.2 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Dodanie wskaźników: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej  

w programie (osoby). 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie (osoby). 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie (osoby). 

Dodanie zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

9.  2.Informacje na Poddziałanie 7.2.2 Dodanie zapisów do przypisu 156: Doprecyzowanie zapisu. 
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temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

8. Grupa docelowa Wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności udziela się wyłącznie w ramach 

PO WER, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 

10.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

Usunięcie zapisu: 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Aktualizacja zgodnie 

z obowiązującymi Kryteriami 

wyboru projektów EFS. 

11.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

Usunięcie zapisu: 

17. Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja oraz 

z uwzględnieniem trendów demograficznych. Podejmowane w tym zakresie działania będą 

uwzględniały zapisy Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz dokumentu 

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi. Wsparcie dla 

usług w formach stacjonarnych może być oferowane w sytuacji, gdy objęcie danej grupy osób 

nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki (np. 

nadmiernie wysokich kosztów świadczenia usług w formach zdeinstytucjonalizowanych). 

Zmiana zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

12.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

Korekta zapisu: 

25. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 3 7 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

Korekta techniczna. 

13.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.3 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

Dodanie wskaźników: 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu (szt.). 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu (szt.). 

Dodanie zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

14.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.3 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Dodanie wskaźników: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby). 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie (osoby). 

Dodanie zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 
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15.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.3 

6. Typy projektów 

Dodanie przypisu przy pkt 1a: 

163 Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przyznawanej osobom sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu. 

Dodanie zapisu zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

16.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 7.2.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

Było: 

5. W przypadku projektu zakładającego realizację usług społecznych okres realizacji projektu 

nie przekracza 36 miesięcy. 

 

Jest: 

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Zmiana zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

17.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Działanie 7.2, 7.3 

Słowniczek pod 

tabelami 
Usunięcie katalogu definicji. 

Usunięto katalog definicji 

znajdujący się pod tabelami 

ze względu obszerność 

dokumentu. Definicje 

wynikają z wytycznych więc 

IZ nie widzi konieczności ich 

powielania. 

18.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 9.2 

6. Typy projektów 

 

Korekta zapisu: 

Przypis 224: Patrz Słownik do Działania 7.3 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 – Rozdział 3, pkt 21. 

Odwołanie do właściwych 

zapisów w Wytycznych, dot. 

włączenia społecznego. 

19.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 9.2 

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Dodanie nowego przypisu: 

Ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Mandatów Terytorialnych 

Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych. 

Doprecyzowanie zapisów. 

20.  

3. Indykatywny 

plan finansowy 

(wydatki 

kwalifikowalne 

w EUR) 

 Aktualizacja. Aktualizacja.  
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21.  

5.Wykaz 

najważniejszych 

dokumentów 

służących 

realizacji PO 

Wykaz krajowych 

wytycznych 

Dodano Wytyczne: 

15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

Aktualizacja zapisów zgodnie 

z rekomendacją Ministerstwa 

Rozwoju. 

22.  Załącznik nr 2 
Tabela wskaźników 

rezultatu i produktu 

Aktualizacja wartości docelowej, zmiana nazwy wskaźnika produktu oraz dodanie nowych 

wskaźników w Poddziałaniach 7.2.1, 7.2.2 oraz 7.2.3. 

Zmiany wynikają 

z rekomendacji Ministerstwa 

Rozwoju, z doprecyzowania 

i korekty technicznej. 

23.  Załącznik nr 3 
Kryteria wyboru 

projektów 
Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami nr 94, 95i 96/2018 KM WRPO 2014+. Aktualizacja. 

24.  Załącznik nr 4 
Wykaz projektów 

pozakonkursowych 

Aktualizacja Wykazu zgodnie z uchwałami ZWW w sprawie identyfikacji projektów 

pozakonkursowych. 
Aktualizacja. 

25.  
Załączniki nr 6, 7 

i 8 

Roczny plan działania 

dla Osi 6 Rynek Pracy, 

Osi 7 Włączenie 

społeczne oraz Osi 8 

Edukacja na rok 2017 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami nr 94, 95i 96/2018 KM WRPO 2014+, typów 

projektów, wartości wskaźników. 
Aktualizacja. 
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1. Poddziałanie 
Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 

opieki nad małymi dziećmi 

2. Cel tematyczny/ Priorytet 

inwestycyjny 

Cel tematyczny 
08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników  

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 

i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 

pracę 

3. Cel szczegółowy 

poddziałania 
Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu (osoby) 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu (osoby) 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (osoby) 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szt.) 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (osoby) 

6. Typy projektów  

1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, 

(w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) 

i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 

2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1), 

3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań 

lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko 

i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal 

w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna, 

4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem1 kompetencji kadr niezbędnych do należytego 

pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), 

5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie 

związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego 

w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 

6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia 

zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych 

form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup 

niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3). 

7. Typ beneficjenta  
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub oświatowej. 

8. Grupa docelowa 

1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad 

dzieckiem do lat 3, w tym: 

a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, 

b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, 2. Przedsiębiorcy i pracodawcy 

w zakresie wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym. 

9. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

PO lub z innymi PO (jeśli 

dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 

komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym 

zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 

komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 

wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem 

obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie.  

 

Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 

z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 

regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne, a także 

jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów. 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
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12. Instrumenty terytorialne 

W poddziałaniu 6.4.1 wsparciem zostaną objęte również projekty wynikające z: 

- Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 

13. Tryb wyboru projektów  Konkursowy 

14. Podmiot odpowiedzialny 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Instytucja Zarządzająca  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (DEFS) 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – Departament Polityki Regionalnej 

UMWW (DPR) 

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 regulaminie 

konkursu. 

 

1. Projekty realizowane są zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego tj.: Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

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

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 

konkursu. 

3. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego). 

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

5. Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może zostać 

objęte również dziecko do 4 roku życia. 

6. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [ETAP 

I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w Regulaminie 

konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 

EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku 

o dofinansowanie lub w Regulaminie konkursu standardu 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]. 

7. Fakt nabycia kwalifikacji zawodowych jest rozumiany zgodnie wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego tj.: Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego. 

8. Wsparcie w postaci staży2 realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem 

Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 

z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży3 oraz spełnia 

podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu (jeśli dotyczy). 

9. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową 

określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj.: 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020(jeśli dotyczy). 

10. Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki na dzieckiem do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

zostanie ona poprzedzona opracowaniem indywidualnego planu działania (IPD) lub 

innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję oraz obejmować będzie zdobycie 

doświadczenia zawodowego, w przypadku identyfikacji takiej potrzeby w ramach IPD 

lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję (jeśli dotyczy). 

11. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

                                                           
2 Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu. 
3 Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk. 
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żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby 

miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. 

Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

12. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 

względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (jeśli dotyczy). 

13. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnych z art. 

18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia. 

14. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 

kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

15. Premiowane będą projekty zakładające utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 

w gminie, w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2016 roku był 

niższy od średniej dla kraju w roku 2016 (tj. 7,8%). 

16. Premiowane będą projekty realizowane przez jednostki administracji 

publicznej/podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z minimum jednym z ww. 

podmiotów. 

17. Premiowane będą projekty zakładające aktywizację zawodową minimum 50% 

uczestników projektu (jeśli dotyczy). 

18. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie4. 

19. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 6 

do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.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. 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie 

takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 

w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, 

na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie 

windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 

(maks. 10% wartości projektu). 

W przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu, tj. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 

roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, wartość 

wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego Poddziałania 

wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej 

i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków 

w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

W przypadku zwiększenia wartości wydatków w ramach cross-finansingu (zgodnie z pkt 16 

tabeli nr 2.6.4) wartość ww wydatków może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. 

18. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie  
Nie dotyczy 

                                                           
4 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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. Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 
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19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 

- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 

- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami ryczałtowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości 

określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 

 

Forma płatności: Zaliczka 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. 

zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073). 

21. Wkład ze środków 

unijnych na poddziałanie 

(EUR) 

27 677 233,00 

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych 

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) 

90% kosztów kwalifikowanych 

24. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

10% kosztów kwalifikowanych  

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN 

26. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 
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30. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

1. Poddziałanie 
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu 

opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania 

2. Cel tematyczny/ Priorytet 

inwestycyjny 

Cel tematyczny 
08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników  

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 

i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 

pracę 

3. Cel szczegółowy 

poddziałania 
Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu (osoby) 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 

programu (osoby) 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (osoby) 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szt.) 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (osoby) 

6. Typy projektów  

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, 

(w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) 

i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.  

2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1). 

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań 

i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie.  

4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego 

pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).  

5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie 

związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 

i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 

7. Typ beneficjenta  
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub oświatowej. 

8. Grupa docelowa 

1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad 

dzieckiem do lat 3, w tym: 

a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym. 

b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

9. Instytucja pośrednicząca Związek ZIT 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

PO lub z innymi PO (jeśli 

dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 

komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym 

zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 

komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 

wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem 

obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie.  

Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 

z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 

regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne, a także 

jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów. 

12. Instrumenty terytorialne 
Poddziałanie realizuje Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania.  

13. Tryb wyboru projektów  Konkursowy 
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14. Podmiot odpowiedzialny 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Instytucja Zarządzająca  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (DEFS) 

Związek ZIT 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 

 Departament Polityki Regionalnej UMWW (DPR) 

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 regulaminie 

konkursu. 

 

1. Projekty realizowane są zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, tj. Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

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

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. 

3. Projekty są skierowane do osób z obszaru Miejskiego Obszaru Fukcjonalnego Poznania 

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze MOF 

Poznania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 

posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze MOF Poznania). 

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

5. Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może zostać 

objęte również dziecko do 4 roku życia. 

6. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [ETAP I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinanso-wanie lub w Regulaminie konkursu 

grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 

poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub 

w Regulaminie konkursu standardu 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]. 

7. Fakt nabycia kwalifikacji zawodowych jest rozumiany zgodnie z wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego. 

8. Wsparcie w postaci staży5 realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniem Rady 

z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) 

oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży6 oraz spełnia podstawowe wymogi 

zapewniające wysoki standard stażu (jeśli dotyczy). 

9. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową 

określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj.: Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (jeżeli dotyczy). 

10. Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 

na dzieckiem do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostanie ona poprzedzona opracowaniem 

indywidualnego planu działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję 

oraz obejmować będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, w przypadku identyfikacji 

takiej potrzeby w ramach IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję (jeżeli 

dotyczy). 

11. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek 

nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami. 

12. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na 

                                                           
5 Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu. 
6 Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk. 
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siedzibę instytucji szkoleniowej (jeśli dotyczy). 

13. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zgodnych z art. 18 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 

14. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych. 

15. Preferowane będą projekty zakładające kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu 

dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3. Kompleksowe podejście dotyczy 

różnorodności planowanych działań, wzajemnego związku i dopełniania się podejmowanych 

działań, np. komplementarność z resortowym Programem MALUCH+.  

 

16.  Premiowane będą projekty dotyczące miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech znajdujących 

się w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub miejskiej liczącej mniej niż 20 tys. 

mieszkańców. 

17. Premiowana będzie dotychczasowa działalność wnioskodawcy i jego związek z MOF 

Poznania. 

18. Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami społecznymi i/lub 

gospodarczymi, w tym podmiotami ekonomii społecznej. 

19. Premiowane będą projekty zakładające aktywizację zawodową uczestników projektu. 

20. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie7. 

21. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych ZIT zawiera 

Załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie 

takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 

w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, 

na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie 

windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 

(maks. 10% wartości projektu). 

W przypadku realizacji wyłącznie typu 1 projektu, tj. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 

roku życia w żłobkach i/lub klubach dziecięcych albo typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, wartość 

wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego Poddziałania 

wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej 

i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków 

w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

W przypadku zwiększenia wartości wydatków w ramach cross-finansingu (zgodnie z pkt 16 

tabeli nr 2.6.4) wartość ww wydatków może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. 

18. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie  
Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 

- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 

- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami ryczałtowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości 

określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS 

na lata 2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 

 

                                                           
7 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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. Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 
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Forma płatności: Zaliczka 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn.zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073). 

21. Wkład ze środków 

unijnych na podziałanie 

(EUR) 

4 000 000,00 

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych 

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) 

90% kosztów kwalifikowanych 

24. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

10% kosztów kwalifikowanych  

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN 

26. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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1. Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

2. Cel tematyczny/ Priorytet 

inwestycyjny 

Cel tematyczny 
09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Priorytet 

inwestycyjny 

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej 

w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

3. Cel szczegółowy 

poddziałania 
Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępności do usług dla PES. 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby). 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej deklarujących poprawę sytuacji na rynku w wyniku 

wsparcia otrzymanego w programie (szt).  

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.). 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie (osoby). 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.) 

6. Typy projektów  

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające 

łącznie: 

a) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, 

b) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju 

ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami określonymi przez MRPiPS, 

c) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach 

procesów biznesowych. 

7. Typ beneficjenta  Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  

8. Grupa docelowa 

1. podmioty ekonomii społecznej i ich kadra zarządzająca oraz pracownicy 

2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

3. osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES 

4. osoby prawne planujące założenie PES 

9. Instytucja pośrednicząca Nie dotyczy 

10.  Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ poddziałaniami 

w ramach PO lub z innymi 

PO 

(jeśli dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć komplementarność 

wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie stosowane są 

odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają komplementarność 

wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami 

w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet 

Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie. 

Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 

z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 

regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne, a także 

jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów. 

12. Instrumenty terytorialne 

Preferencje punktowe dla Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów 

rozwojowych zgodnie z Rozdziałem IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji punkt A3 

Inne instrumenty terytorialne. 

13. Tryb wyboru projektów Konkursowy 

14. Podmiot odpowiedzialny 

za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Instytucja Zarządzająca  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (DEFS) 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – Departament Polityki Regionalnej (DPR) 

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. 

 

1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

2. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej8. Kluczowe kierunki interwencji publicznej, 

mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej 

                                                           
8 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) 



Załącznik nr 1 do Tabeli zmian  

16 

 

i przedsiębiorstw społecznych oraz spójność i skuteczność wsparcia w skali kraju przedstawia 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej9.  

3. Realizowane działania będą spójne z Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020. 

4. Beneficjentem jest Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który złożył wniosek 

o akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla podmiotów lub 

partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej 

(z zastrzeżeniem, że podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu będzie możliwe 

wyłącznie z ośrodkiem, który uzyska powyższą akredytację). 

5. Projektodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 subregionów 

(kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim wraz z miastem Poznań)10. 

6. Obszar realizacji projektu jest zawężony do terytorium subregionu w województwie 

wielkopolskim, do którego Wnioskodawca aplikuje. 

7. Dopuszczono możliwość wsparcia grupy docelowej spoza subregionu, na którym działa dany 

OWES poprzez uwolnienie w ramach standardu minimum 20% kwoty przeznaczonej na 

animację, inkubację i wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych (OWES może 

wykorzystać dodatkowe dwa punkty procentowe na wsparcie skierowane wyłącznie do 

osób/podmiotów z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów 

rozwojowych - regionalne OSI), co umożliwi realizację tych działań poza terenem subregionu. 

8. Projekt zakłada współpracę OWES z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Urzędami Pracy 

(PUP) w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym 

stopniu. 

9. Projekt zakłada współpracę OWES z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty 

finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej, wybieranymi w ramach PO WER. 

10. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy. 

11. Projektodawca zobowiązuje się do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie wskaźników 

efektywnościowych określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

12. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane 

wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

13. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.11 

14. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu zawiera Załącznik nr 7 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 

kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 

w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 

nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, 

zainstalowanie windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 

(maks. 10% wartości projektu). 

                                                           
9 Dokument opracowany przez MPiPS, dostępny na 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,3495.html  
10 Pod pojęciem subregion rozumie się obszar zgodny z  systemem statystycznym jednostek terytorialnych w Polsce stanowiącym część 

standardu NUTS (NUTS 3) stosowanym także przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie podregion miasta Poznań został włączony do 

podregionu poznańskiego tworząc subregion poznański.   
11 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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/ Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 
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17. Dopuszczalna maksymalna 

wartość zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego Poddziałania wartość 

wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 

3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

18. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie 
Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 

- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 

- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami ryczałtowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości 

określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz 

FS na lata 2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 

 

Forma płatności: zaliczkowa 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 

1073). 

21. Wkład ze środków 

unijnych na poddziałanie 

(EUR) 

35 009 894,00 

22. Maksymalny  

% poziom dofinansowania 

UE wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej. 

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) 

95% kosztów kwalifikowalnych (wskazany procent może ulec zwiększeniu  

w przypadku wyłącznie części budżetu projektu, która przeznaczona jest na tworzenie miejsc 

pracy w ekonomii społecznej). 

24.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

5% kosztów kwalifikowalnych (wskazany procent może ulec zmniejszeniu  

w przypadku wyłącznie części budżetu projektu, która przeznaczona jest na tworzenie miejsc 

pracy w ekonomii społecznej). 

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

(PLN)  

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

Nie dotyczy  

28. Mechanizm wdrażania 

instrumentów finansowych 
Nie dotyczy 
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29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów finansowych 

oraz najważniejsze warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy  
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1. Poddziałanie Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

2. Cel tematyczny/ 

Priorytet 

inwestycyjny 

Cel tematyczny 
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 

rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną 

w ścisłej współpracy z pracodawcami 

3. Cel szczegółowy 

działania 

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, 

w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS (szt.) 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie (osoby) 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawcy (osoby) 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.) 

Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w proces kształcenia dualnego (szt.) 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 

wsparciem w programie (szt.) 

6. Typy projektów 

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez:  

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;  

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;  

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego12, 

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów.  

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze 

szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego 

organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym  

i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu). 

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt  

i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach 

w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w punkcie 1).  

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, 

instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego  

w pkt.1 lub 2).  

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie 

Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących 

doradztwo  

w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).  

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia  

i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących 

zadania CKZiU poprzez:  

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia 

nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;  

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań; 

c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego  

w ppkt. a lub ppkt. b). 

6. Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze 

szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego 

organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym  

                                                           
12 Podstawą prawną organizacji kształcenia dualnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017 poz. 1644) 
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i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi 

w Izbach Rzemieślniczych) poprzez: 

a) Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez: 

• staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego 

praktycznego, 

• dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy oraz kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych, 

• nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy rzemieślnicze w powiązaniu 

z rzemieślnikami, uczniami i nauczycielami. 

b) Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu 

w rzemiośle (w tym osób nie będących pracownikami szkół) z wyłączeniem szkoleń 

wymaganych przepisami prawa (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a) 

c) Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych (w tym osób nie będących 

pracownikami szkół) oraz doposażenie cechów rzemieślniczych i izb rzemieślniczych  

w sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących 

doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a) 

7. Typ beneficjenta 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

oświatowej 

8. Grupa docelowa 

1. Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 

również młodociani pracownicy,  

2. Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

3. Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

4. Szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich 

organy prowadzące, 

5. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania CKZiU. 

9. Instytucja 

pośrednicząca 
Nie dotyczy 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO (jeśli 

dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć komplementarność 

wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie stosowane są 

odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają komplementarność wewnątrzprogramową. 

Ponadto komplementarność pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach 

priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie 

grupy robocze przy Komitecie. 

 

Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 

z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 

regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne, a także 

jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów. 

12. Instrumenty 

terytorialne 

W poddziałaniu 8.3.1 wsparciem zostaną objęte również projekty wynikające z: 

- Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI 

- Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI 

13. Tryb wyboru 

projektów 
konkursowy 

14. Podmiot 

odpowiedzialny 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (DEFS) 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – Departament Polityki Regionalnej (DPR) 

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. 

1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Poddziałania są zgodne z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

2. Staże i praktyki oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 2014+, będą zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

4. Projekt musi być realizowany przez/we współpracy z Izbą/Izbami Rzemieślniczymi 

działającymi na obszarze Wielkopolski oraz we współpracy z cechami rzemieślniczymi 

zrzeszonymi w izbach rzemieślniczych w Wielkopolsce (jeśli dotyczy).  

5. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 

i pracodawców w odniesieniu do zawodów i kompetencji. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona we współpracy z pracodawcami, powiatowymi urzędami 

pracy oraz szkołami, a wyniki powinny być przekazane organom prowadzącym szkoły 

(starostwa) bądź osobie upoważnionej 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 (jeśli dotyczy) 

6. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu 

w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego 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.(jeśli dotyczy) 

7. Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca szkół lub placówek systemu 

oświaty z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego (m.in. pracodawcy, 

przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy). (jeśli dotyczy) 

8. 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 podmiot 

prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez 

organ prowadzący bądź osobę upoważnioną 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 przypadku realizacji działań 

polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych (Typ projektu 

nr 2) z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie/doposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma 

możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie 

programów stażowych (jeśli dotyczy). 

9. Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne 

z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym 

potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart 

specialisation). 

10. W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów dodatkowo punktowane zostaną te 

projekty, które będą zakładały realizację studiów podyplomowych lub kursów 

kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 

zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 

zawodowego albo nowoutworzonych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.. 

11. Dodatkowo punktowane będą projekty, w których pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują 

finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego. 

12. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych. 

13. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie13. 

                                                           
13 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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/ Wytyczne w zakresie 
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14. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 8 do 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.  

15. 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. 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 

kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku 

z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 

stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy 

w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

(maks. 10% wartości projektu) 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego poddziałania wartość 

wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 

3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu 

18. Warunki 

uwzględniania 

dochodu w projekcie 

Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 

- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 

- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/ kwotami ryczałtowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości określonej 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 

Forma płatności: Zaliczkowa 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

1. Pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073). 

21. Wkład ze środków 

unijnych na 

poddziałanie (EUR) 

27 140 545,00  

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

85% kosztów kwalifikowanych 

23. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

90% kosztów kwalifikowanych 

                                                                                                                                                                                     
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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na poziomie projektu 

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie 

z budżetu państwa 

lub innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

10% kosztów kwalifikowanych  

25. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 

(PLN) (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN 

26. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe (EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm 

wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

 

1. Poddziałanie Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania 

2. Cel tematyczny/ 

Priorytet inwestycyjny 

Cel 

tematyczny 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

3. Cel szczegółowy 

poddziałania 

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawo-dowego, 

w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 

EFS (szt.) 
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5. Lista wskaźników 

produktu 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie (osoby) 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 

u pracodawcy (osoby) 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.) 

6. Typy projektów 

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych  

i zawodowych 
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia 

dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia. 

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej 

kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1). 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki 

zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2). 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół  

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt 

umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo 

w przedmiotowym zakresie. 

 

II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż kluczowych dla rozwoju 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania 
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, w tym z zakresu mechatroniki, 

branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych 

zgodnie z potrzebami rynku pracy 

2. Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji przez osoby 

dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej  

i drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie  

z potrzebami rynku pracy 

3. Podnoszenie kompetencji pracowników pedagogicznych szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

7. Typ beneficjenta 
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

lub oświatowej 

8. Grupa docelowa 

1. Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 

również młodociani pracownicy,  

2. Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

3. Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

4. Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich 

organy prowadzące. 

5. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania CKZiU. 

9. Instytucja 

pośrednicząca 
Związek ZIT  

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy 

powiązania interwencji 

z innymi działaniami/ 

poddziałaniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO (jeśli 

dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć komplementarność 

wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie stosowane są 

odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają komplementarność 

wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy wypracowywanymi rozwiązaniami 

w poszczególnych osiach priorytetowych jest przedmiotem obrad forów takich jak Komitet 

Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze przy Komitecie. 

 

Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 

z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 

regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne, a także 

jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów. 

12. Instrumenty 

terytorialne 
Działanie realizuje Strategię ZIT dla MOF Poznania  

13. Tryb wyboru projektów konkursowy 
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14. Podmiot 

odpowiedzialny 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (DEFS) 

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. 

 

1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Poddziałania są zgodne  

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

2. Staże i praktyki oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 2014+, będą zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

3. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły  

lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie 

ulegnie zmniejszeniu  

w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły  

lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 

o dofinansowanie (średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących 

realizację kształcenia zawodowego praktycznego 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 (jeśli dotyczy). 

4. Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca szkół lub placówek systemu 

oświaty z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego (m.in. pracodawcy, 

przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy) (jeśli dotyczy). 

5. 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 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. Wnioski z diagnozy 

muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie 

6. Premiowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem 

rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 

rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart 

specialisation). 

7. W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie zawodowe 

nauczycieli dodatkowo punktowane zostaną te projekty, które będą zakładały realizację 

studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania 

zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowowprowadzonych do 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie 

modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków nauczania lub 

zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 

kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

8. Premiowane będą projekty, w których pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują finansowo 

w wymiarze co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego. 

9. Wyposażenie, doposażenie w środki trwałe szkół zawodowych i placówek oświatowych 

stanowić może nie więcej niż 20% wartości projektu (włączając cross-financing). 

10. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 
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działań wdrożeniowych. 

11. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie14. 

12. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. 

13. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych ZIT zawiera 

Załącznik nr 8 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

16. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 

kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności 

w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 

stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie 

windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

(maks. 10% wartości projektu) 

17. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego poddziałania wartość 

wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 

3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu 

18. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie 
Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 

- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 

- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/ kwotami ryczałtowymi. 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości określonej 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 

 

Forma płatności: zaliczkowa 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

1. Pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1073). 

21. Wkład ze środków 

unijnych na 

poddziałanie (EUR) 

 4 722 000,00 

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

85% kosztów kwalifikowanych 

23. Maksymalny  

% poziom 
90% kosztów kwalifikowanych 

                                                           
14 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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/ Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
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dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie 

z budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

10% kosztów kwalifikowanych  

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN 

26. Minimalna 

i maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe (EUR) 

Nie dotyczy 

28. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 


