
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5077/2018 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 marca 2018 r. 

 

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

(w odniesieniu do wersji 2.2) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 4.4.1  

6. Typy projektów 

Dodanie nowego typu projektu: 

 

10. Projekty w zakresie małych kin społecznościowych polegające na przeprowadzeniu prac 

adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do 

pełnienia funkcji kinowych, sali multimedialnej oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia*. 

 
Wsparcie jednego kina nie może przekroczyć 150 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Aktualizacja w związku  

z dodaniem nowego typu 

projektu. 

2.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 4.4.1  

6. Typy projektów 

Było: 

Typy projektów można łączyć. 

Jest: 

Typy projektów można łączyć, za wyjątkiem Typu projektu 10, który może być 

realizowany tylko samodzielnie. 

Aktualizacja w związku  

z dodaniem nowego typu 

projektu 

3.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 4.4.1  

15. Limity 

i ograniczenia 

Dodanie zapisu: 

 

10. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, 

jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi mogą być wspierane 

w ramach Działania 4.4, jeżeli stanowią integralną część szerszego projektu jednak udział 

tych kosztów w projekcie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych 

projektów. Samodzielne projekty w tych obszarach mogą być wspierane w ramach CT2  

(e-usługi) oraz CT3 (e-biznes) (nie dotyczy Typu projektu 10). 

Aktualizacja w związku  

z dodaniem nowego typu 

projektu. 

4.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 4.4.1  

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

Uzupełnienie punktu: 

 

- dla projektów objętych pomocą publiczną- zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 

- dla projektów objętych de minimis – zgodnie z: 

Aktualizacja w związku  

z dodaniem nowego typu 

projektu. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8758/rozp_Min_Inf_Rozw_kult_zach_dziedz_kult_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8758/rozp_Min_Inf_Rozw_kult_zach_dziedz_kult_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8758/rozp_Min_Inf_Rozw_kult_zach_dziedz_kult_14_20.pdf


 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488). 

5.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 4.4.1  

22. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu, 

23. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu, 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Dodanie zapisu o pomocy de minimis: 

 

- dla projektów objętych de minimis – zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488). 

Aktualizacja w związku  

z dodaniem nowego typu 

projektu. 

6.  

2.Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych 

i działań WRPO 

2014 + 

Poddziałanie 6.6.3 

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+. (…) 

Aktualizacja zapisów. 

6.  Załączniki nr 6 
Roczny plan działania 

dla Osi 6 Rynek Pracy 
Aktualizacja zgodnie z harmonogramem naborów na 2018 rok. Aktualizacja. 

 


