
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5300 /2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 maja 2018 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 2.3) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Działanie 1.1  
7.Typ beneficjenta 

Przed zmianą: 
WYKLUCZENIA 
Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis 
(z zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013): 
Po zmianie: 
WYKLUCZENIA 
Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis 
(z zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013): oraz pomocy przyznawanej na podstawie 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014: 

Doprecyzowano zapis 

2.  

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

Działanie 1.1  
7.Typ beneficjenta 

Dodano w WYKLUCZENIACH zapis: 
 
Wsparcie nie może być udzielone (...) przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej 
sytuacji zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia 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 

Doprecyzowano zapis 

3.  

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

Działanie 1.1  
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 
20. Pomoc publiczna i 
pomoc de minimis 

Dodano do zapisów odnośnie pomocy publicznej pomoc de minimis Doprecyzowano zapis 

4.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
1.Wsparcie możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w 
ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie 
Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego ds. nauki. 
Po zmianie: 
1.Wsparcie możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R uzgodnionych w ramach 
negocjacji kontraktu terytorialnego (załącznik 5b do kontraktu terytorialnego). W ocenie 
propozycji zgłoszonych do KT, dotyczących infrastruktury B+R na poziomie regionalnym, 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 



 

uczestniczą przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministra 
właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

5.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
1. W każdym projekcie musi wystąpić efekt zachęty zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia 

nr 651/2014. 
Po zmianie: 
2. W każdym projekcie musi wystąpić efekt zachęty zgodnie z art. 6 Rozporządzenia nr 

651/2014. 

Doprecyzowano zapis  

6.  

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

Działanie 1.1  
 

Przed zmianą: 
15.Nieosiągnięcie założonej wartości wskaźnika skutkuje obniżeniem dofinansowania. W 
przypadku braku zatwierdzenia przez KE zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Umowy Partnerstwa w zakresie przychodów z 
działalności prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej w ramach PI 1a 
(wartość wskaźnika odniesiona do przychodów pochodzących z działalności komercyjnej), 
wartość przedmiotowego wskaźnika należy odnieść do przychodów pochodzących z realizacji 
badań na rzecz sektora przedsiębiorstw. 
Po zmianie: 
15.Wsparcie z programu operacyjnego przyznane na realizację projektu z zakresu publicznej 
infrastruktury badawczej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy założony 
przez beneficjenta wskaźnik poziomu przychodów z działalności komercyjnej prowadzonej na 
wspartej infrastrukturze badawczej nie zostanie osiągnięty w określonym terminie, nie później 
jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia programu. 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

15.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
16.Nowa infrastruktura B+R stanowi element dopełniający  istniejące zasoby, w tym obiekty 
wybudowane / zmodernizowane w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. 
Po zmianie: 
16.Nowa infrastruktura B+R stanowi element  uzupełniający istniejące zasoby, w tym 
obiekty wybudowane / zmodernizowane w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013.  

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

16.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
18.Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% inwestycji w infrastrukturę badawczą 
w części gospodarczej , można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych 
warunkach – dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstw w koszty 
inwestycji, a warunki te należy podawać do publicznej wiadomości. 
Po zmianie: 
18.Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% inwestycji w infrastrukturę badawczą 
w części gospodarczej , można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych 
warunkach – dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstw w koszty 
inwestycji, a warunki te należy podawać do publicznej wiadomości. 

Doprecyzowano zapis w 
wyniku rekomendacji  
Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju. 



 

 

17.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Przed zmianą: 
22.Infrastruktura badawcza może być zlokalizowana w jednej placówce lub „rozproszona” 
(zorganizowana sieć zasobów) w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 
723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na 
rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). Właścicielem infrastruktury może być 
wyłącznie jednostka naukowa/lider konsorcjum. 
Po zmianie: 
22.Infrastruktura badawcza może być zlokalizowana w jednej placówce lub „rozproszona” 
(zorganizowana sieć zasobów) w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 
723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na 
rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). Właścicielem infrastruktury może być 
wyłącznie jednostka naukowa. 

Doprecyzowano zapis w 
wyniku rekomendacji  
Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju. 

18.  

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

Działanie 1.1 
15.Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Przed zmianą: 
Premiowani będą Wnioskodawcy, którzy wykorzystują komercyjnie infrastrukturę 
sfinansowaną ze środków publicznych, w tym z programów operacyjnych 2007-2013. 
Po zmianie: 
Premiowane będą przedsięwzięcia, które wykorzystują komercyjnie infrastrukturę 
sfinansowaną ze środków publicznych, w tym z programów operacyjnych 2007-2013. 

Doprecyzowano zapis w 
wyniku rekomendacji  
Ministerstwa Inwestycji i 
Rozwoju. 

19.  

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

Działanie 1.2  
6.Typy projektów 

Przed zmianą: 
1.Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 
laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub 
eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej. 

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 
naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac 
B+R) 

Po zmianie: 
1. Wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych 

specjalizacji, realizowanej przez/dla przedsiębiorców (w tym stworzenie/rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego), 

2. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 
naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, 

3. Wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R, 
4. Wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, 
5. Budowa systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I w regionie, 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+. 



 

6. Kontynuacja działań w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), w tym 
eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych 

20.  

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

Działanie 1.2  
6.Typy projektów 

Rozszerzono definicję w przypisie dolnym nr 4 związaną z fazą pierwszej produkcji  
Przed zmianą:  
Pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące rozbudowy i testowania linii pilotażowych lub 
opracowanie i testowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu 
następującego po etapie linii pilotażowej.  
Po zmianie:  
Pierwsze zastosowanie w przemyśle dotyczące rozbudowy i testowania linii pilotażowych lub 
opracowanie i testowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu 
następującego po etapie linii pilotażowej. W ramach Działania 1.2 wsparcie 
ukierunkowane będzie na przygotowanie do pierwszej produkcji na bazie wyników prac 
B+R opracowanych bądź nabytych przez przedsiębiorcę. Wsparcie obejmować będzie 
fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, 
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie 
techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest 
jeszcze określony. W przypadku MŚP obok prac badawczo-rozwojowych elementem 
projektu może być wdrożenie wyników tych prac.   

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 
 

21.  

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

Działanie 1.2  
13.Tryb wyboru 
projektów 

Przewiduje się konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów.  
W ramach trybu pozakonkursowego przewiduje się budowę systemu inkubowania i wsparcia 
wysokiej jakości projektów mających realny wpływ na podniesienie konkurencyjności 
regionu, a także kontynuację procesu przedsiębiorczego odkrywania w celu poszukiwania 
nowych inteligentnych specjalizacji. 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 

22.  

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

Działanie 1.2  
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne 
specjalizacje. 
Po zmianie: 
Wsparcie w ramach Działania jest kierowane na obszary wskazane w strategii inteligentnych 
specjalizacji regionu wyłonione w procesie przedsiębiorczego odkrywania. Dopuszcza się 
możliwość realizacji przedsięwzięć spoza obszarów RIS jako elementu procesu 
eksperymentowania i poszukiwania nowych specjalizacji i nisz rozwojowych. 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 

23.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań WRPO 

Działanie 1.2  
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano: 
W ramach Działania możliwe jest stosowanie trybu przedkomercyjnych zamówień 
publicznych przy realizacji projektów B+R, co umożliwi tworzenie rozwiązań 
odpowiadających na ważne wyzwania społeczne zgłaszane przez sektor publiczny. 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 



 

2014+ programu WRPO 2014+ 
 

24.  

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

Działanie 1.3 
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkt nr 13 o treści:  
W Poddziałaniu 1.3.1 i 1.3.4 wsparcie ze strony IOB będzie mieć charakter popytowy 
bezpośredni dla usług inkubacji.  
 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 

25.  

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

Poddziałanie 4.2.1  
15.Limity 
i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Przed zmianą: 
1.Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiącym załącznik do Planu gospodarki 
odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem 
inwestycyjnym. 
2.Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
realizowane w regionach gospodarki odpadami w których uwzględniono komponent 
dotyczący termicznego przekształcania odpadów zapewniające zintegrowane podejście 
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami będą realizowane z poziomu 
krajowego. Warunkiem wsparcia inwestycji będzie przyczynienie się do zapewnienia 
zgodności systemu gospodarki odpadami z hierarchią postępowania z odpadami (w pierwszej 
kolejności zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie do ponownego 
użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwia-nie), 
wynikającą ze zobowiązań akcesyjnych tj. ramowej dyrektywy odpadowej i dyrektywy 
składowiskowej. Integralnym elementem projektu muszą być działania zmierzające do 
zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, 
selektywnej zbiórki oraz racjonalnego i zgodnego z przepisami postępowania z odpadami. 
Po zmianie: 
1.Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w Planie gospodarki odpadami 
dla województwa wielkopolskiego zaopiniowanym przez ministra właściwego ds. środowiska 
lub w planie inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi uzgodnionym z 
ministrem właściwym ds. środowiska. 
2.Demarkacja między poziomem krajowym i regionalnym w zakresie inwestycji w 
gospodarkę odpadami przebiegać będzie w oparciu o zapisy Umowy Partnerstwa Warunkiem 
wsparcia inwestycji będzie przyczynienie się do zapewnienia zgodności systemu gospodarki 
odpadami z hierarchią postępowania z odpadami (w pierwszej kolejności zapobieganie 
powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne 
metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwia-nie), wynikającą ze zobowiązań 
akcesyjnych tj. ramowej dyrektywy odpadowej i dyrektywy składowiskowej. Integralnym 
elementem projektu muszą być działania zmierzające do zwiększenia świadomości 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 



 

mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórki oraz 
racjonalnego i zgodnego z przepisami postępowania z odpadami. 

26.  

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

Poddziałanie 4.2.1  
15.Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów 

Dodano przypis dolny nr  50 o treści: w tym przypadku wsparcie dotyczyć będzie typów 
inwestycji nieobjętych planem inwestycyjnym, tj. w zakresie działań na rzecz 
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 
których realizacja możliwa jest w ramach Podziałania 4.2.2. 

Usunięto przypis nr 51 i 52  

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

27.  

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

Poddziałanie 4.4.1  
25.Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Przed zmianą: 
Minimalnie 500 000,00 PLN 
Po zmianie: 
Minimalnie 500 000,00 PLN (nie dotyczy typu projektu nr 10 w podziałaniu 4.4.1) 
 

Aktualizacja w związku  
z dodaniem nowego typu 
projektu dotyczącego 
lokalnych kin 
społecznościowych. 

28.  

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

Poddziałanie 5.1.2  
6. Typy projektów 

Dodano nowy typ projektu: 
4. przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury 
technicznej. 
 

Zmiana wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

29.  

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

Działanie 6.1, 6.2  

 

 

Zmiany wprowadzone do Działań 6.1, 6.2 stanowią załącznik nr 1 do Tabeli zmian. 

Aktualizacja zapisów wynika 
z dostosowania treści do 
aktualnych wytycznych oraz 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

30.  

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

Działanie 6.5 
Poddziałanie 6.6.1  

Zmiany wprowadzone do Działania 6.5 oraz Poddziałań 6.6.1 stanowią załącznik nr 2 do 
Tabeli zmian. 

Aktualizacja zapisów wynika 
z dostosowania treści do 
aktualnych wytycznych oraz 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

31.  

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

Poddziałanie 7.1.1. 
Poddziałanie 7.1.2.  

Zmiany wprowadzone do Poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 stanowią załącznik nr 3 do Tabeli 
zmian. 

Aktualizacja zapisów wynika 
z dostosowania treści do 
aktualnych wytycznych oraz 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 



 

procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 

32.  

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

Poddziałanie 7.2.2. 
6.Typy projektów 

Dodano typ projektu nr 6.  
Projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu 

Aktualizacja w związku  
z dodaniem nowego typu 
projektu. 

33.  

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

Poddziałanie 7.2.2.  
7. Typ beneficjanta  

Przed zmianą: 
7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także 
przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),7.  
8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym 
systemie ochrony zdrowia, 
9. jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu 
pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami 
Po zmianie: 
7.jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu 
pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami, 
8. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
9. podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, 
10. uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem 
założycielskim jest uczelnia.. 

Aktualizacja zapisów wynika 
z dostosowania treści do 
aktualnych wytycznych oraz 
konieczności dostosowania 
zapisów SZOOP do 
procedowanych zapisów 
programu WRPO 2014+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.  

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

Poddziałanie 7.3.1.  
6. Typy projektów 

Uzupełnienie/korekty wybranych punktów: 
b) tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów 
ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej 
w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry), 
e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią 
społeczną na poziomie regionalnym, 
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, 
w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów 
rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych, lub lokalnych planów udziału podmiotów 
ekonomii społecznej, w rozwoju usług społecznych, uwzględniania aspektów społecznych 

Aktualizacja zapisów wynika 
z dostosowania treści do 
aktualnych wytycznych. 



 

w zamówieniach  publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu 
rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania, 
l) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych 
w obszarze  włączenia społecznego i prowadzenie spisu PS. 
 
 

35.  

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

Poddziałanie 7.3.1.  
15. Limity i 
ograniczenia 

Korekta przypisu przy pkt. 2: 
172. Dokument opracowany przez MPiPS, dostępny na stronie internetowej 
www.pozytek.gov.pl 
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,
3495.html. 
 
 

Aktualizacja zapisu. 

36.  

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

Poddziałanie 7.3.1.  
15. Limity i 
ograniczenia 

Korekta punktu : 
5. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Okres realizacji projektu jest 
nie krótszy niż  36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2022 roku. 
 
 

Doprecyzowanie zapisu. 

37.  

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

Poddziałanie 7.3.1.  
15. Limity i 
ograniczenia 

Usunięcie punktu: 
8. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych. 

Doprecyzowanie zapisu. 

38.  

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

Poddziałanie 7.3.1.  
15. Limity i 
ograniczenia 

Aktualizacja zapisu: 
11. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu zawiera Załącznik nr 3 7 do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

Aktualizacja zapisu. 

39.  

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

Poddziałanie 9.1.1 
7.Typ beneficjenta 

Dodanie nowego typu beneficjenta: 
5. podmiot będący beneficjentem projektu pozakonkursowego, dotyczącego Szpitala 
Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej. 
 

Aktualizacja związana jest z 
dostosowaniem zapisów 
SZOOP do procedowanych 
zapisów programu WRPO 
2014+. 

40.  

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

Poddziałanie 9.1.1 
15.Limity i 
ograniczenia 

Usunięcie zapisu: 
4.W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, do czasu przyjęcia wszystkich 
właściwych map potrzeb zdrowotnych, inwestycje dotyczące infrastruktury w kontekście 
opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki (zarówno 

Zapis nieaktualny, bowiem 
zostały przyjęte wszystkie 
mapy potrzeb zdrowotnych. 



 

w kontekście deinstytucjonalizacji oraz tworzenia środowiskowych form opieki) mogą być 
współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod 
warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację 
zasadności ich realizacji. 
 

41.  

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

Poddziałanie 9.1.1 
15.Limity i 
ograniczenia 

Aktualizacja podstawy prawnej w przypisie do pkt.6: 
211. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 20176 r., poz. 1938 1793 ze zm.). 
 

Aktualizacja zapisu. 

42.  

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

Poddziałanie 9.3.2 
Poddziałanie 9.3.3 
6.Typy projektów 

Korekta zapisu: 
2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. 
np. centra kreatywności, „Małe Koperniki 

Aktualizacja związana jest z 
dostosowaniem zapisów 
SZOOP do procedowanych 
zapisów programu WRPO 
2014+. 

43.  

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

Poddziałanie 9.3.1  
7.Typ beneficjenta 

Aktualizacja podstawy prawnej w przypisie: 
230. Placówki wychowania przedszkolnego określono w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. 
prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 31 28 
sierpnia 20170 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 20170, Nr 161, poz. 
1657 1080 ze zm.). 

Aktualizacja zapisu. 

44.  

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

Poddziałanie 9.3.1, 
9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 
15.Limity i 
ograniczenia 

Korekta zapisu: 
1.Wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.1 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu 
z odpowiadającymi zakresem/ przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS 
w ramach Poddziałania 8.1.1 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do 
osiągnięcia celów wynikających z Celu tematycznego 10 lub w przypadku, gdy jest ono 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT10 (…). 
1.Wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.2 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu 
z odpowiadającymi zakresem/ przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS 
w ramach Działania 8.3 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do 
osiągnięcia celów wynikających z Celu tematycznego 10 lub w przypadku, gdy jest ono 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT10 (…). 
1.Wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.3 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu 
z odpowiadającymi zakresem/ przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS 
w ramach Działania 8.1.2 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do 
osiągnięcia celów wynikających z Celu tematycznego 10 lub w przypadku, gdy jest ono 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do CT10 (…). 
1.Wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.4 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z 

Aktualizacja związana jest z 
dostosowaniem zapisów 
SZOOP do procedowanych 
zapisów programu WRPO 
2014+. 



 

odpowiadającymi zakresem/ przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w 
ramach Działania 8.3 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do osiągnięcia 
celów wynikających z Celu tematycznego 10 lub w przypadku, gdy jest ono niezbędne do 
osiągnięcia celów odnoszących się do CT10 (…). 

1.Wsparcie inwestycyjne w Poddziałaniu 9.3.5 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z 
odpowiadającymi zakresem/ przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w 
ramach Działania 8.3 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do osiągnięcia 
celów wynikających z Celu tematycznego 10 lub w przypadku, gdy jest ono niezbędne do 
osiągnięcia celów odnoszących się do CT10 (…). 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Tabeli zmian 

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

1. Działanie 
Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ  

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

Cel tematyczny 
08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników  

Priorytet 
inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników 

3. Cel szczegółowy 
działania 

Wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu (C) (osoby) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) 
(osoby) 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (szt.) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie 
(osoby) 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (C) (osoby) 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 
(C) (osoby) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby) 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby) 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
(osoby) 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie (osoby) 

6. Typy projektów  

Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, ze zm.) z wyłączeniem robót publicznych, finansowane ze środków 
Funduszu Pracy. 

7. Typ beneficjenta  Powiatowe urzędy pracy 



8. Grupa docelowa 

Osoby powyżej 29 roku życia1 pozostające bez pracy zarejestrowane w PUP 
zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu 
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- imigranci oraz reemigranci, 
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,  
- mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia 

9. Instytucja 
pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

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 

Nie dotyczy 

13. Tryb wyboru 
projektów 

pozakonkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowani
e protestów 

Instytucja Pośrednicząca 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – Departament 
Polityki Regionalnej UMWW (DPR) 

                                                           
1 Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. 
od dnia 30 urodzin. 



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 wezwaniu do złożenia wniosku w ramach trybu 
pozakonkursowego. 
 
1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

2. 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). 

3. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny 
plan działania. Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny 
indywidualny plan działania to nie musi być on ponownie 
przygotowywany w ramach projektu. 

4. Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do 
wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu musi 
otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną 
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na 
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

5. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględniają efektywność 
zatrudnieniową, której metodologia pomiaru określona jest w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 oraz Zasadach naboru wniosków. 

6. Beneficjenci zapewniają możliwość skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych 
w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Ponadto, aby zagwarantować 
kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy w realizowanych 
projektach, możliwe jest zastosowanie wsparcia towarzyszącego o 
charakterze aktywnej integracji oferowanego w priorytecie 
inwestycyjnym 9i. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy będzie kierowane do osób bezrobotnych, 
którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede 
wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku 
pracy.  Beneficjenci realizujący projekty w CT 8 i CT 9 zobowiązani są 
do wymiany informacji na temat działań podejmowanych na danym 
obszarze (gmina/powiat) oraz m.in. do współpracy i wymiany informacji 
w zakresie wsparcia udzielanego  uczestnikom lub potencjalnym 
uczestnikom projektów. Podmioty realizujące projekty w ramach CT 8 
przekazują informacje beneficjentom projektów CT 9 z gminy/powiatu, 
w których realizują projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie 
jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 

7. Udział we wsparciu osób pozostających poza rynkiem pracy, tj. osób 
bezrobotnych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich 
kwalifikacjach wyniesie co najmniej 60% uczestników projektu. 



8. Udział we wsparciu bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 
wymagających wsparcia, którzy nie należą do bezrobotnych osób: z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich 
kwalifikacjach, imigrantów oraz reemigrantów, osób odchodzących z 
rolnictwa i ich rodzin, nie przekroczy 20% bezrobotnych objętych 
wsparciem. Udzielenie wsparcia dla nich ma prowadzić do podwyższenia 
lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i 
formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników 
projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

9. W przypadku wsparcia tworzenia białych i zielonych miejsc pracy pod 
uwagę będą brane wyniki analizy zapotrzebowania na wsparcie w tym 
zakresie. 

10. W przypadku wsparcia skierowanego do rolników musi ono skutkować 
przejściem do powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego 
(ZUS). 

11. Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne 
rozumiane są zgodnie z definicją wynikającą z wytycznych Komisji 
Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. 
w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej osoby pozostające 
bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). 

12. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie.  

13. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą 
finansowane kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą 
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

14. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub 
w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji pośredniczącej 
wniosku o dofinansowanie2. 

15. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu 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). 

                                                           
2 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). 



17. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach 
przedmiotowego Działania wartość wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych o wartości jednostkowej określonej w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków 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 - koszty pośrednie rozliczane 
stawkami ryczałtowymi zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-
2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych  
z EFS na lata 2014-2020. 
 
Forma płatności: Nie dotyczy  

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 
działanie (EUR) 

68 000 000,00 

22. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  

85% kosztów kwalifikowalnych  

23. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu (środki 
UE + ewentualne 
współfinansowani
e z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 

85% + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu 
powiatu) 



przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

24. Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

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 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa 

1. Działanie Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa  

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

Cel 
tematyczny 

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników  

Priorytet 
inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy 
i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 
bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników 

3. Cel szczegółowy 
działania 

Wzrost zatrudnienia oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo i pracujących 
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 



4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) (C) (osoby) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) 
(osoby) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie 
(osoby) 
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie (C) (osoby) 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 
(C) (osoby) 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby) 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby) 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
(osoby) 

6. Typy projektów 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: 
− identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 

diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia 
zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika 
projektu Indywidualnego Planu Działania; 

− pośrednictwo pracy; 
− poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania 

pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, 
powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia 
(w tym mentoring); 

− staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; 
− szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych; 
− warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych3; 
− dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca 

szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 
− subsydiowanie zatrudnienia, 
− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 
− inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich 
zdiagnozowanego zapotrzebowania4, 

lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji 
zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane. 
2. Ukierunkowane schematy mobilności pracowników, o ile tego rodzaju 
wsparcie będzie wynikało z potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analiz 
społeczno-gospodarczych regionu. 

7. Typ beneficjenta 

1. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub oświatowej. 
2. Podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w zakresie działań EURES (typ 2). 

                                                           
3 Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 
4 Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. 



8. Grupa docelowa 

 
1. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, ale również pracujące 

powyżej 29 roku życia5 znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, z 
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich 
kwalifikacjach, imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z 
rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-
prawnych), 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, 
3. Pracodawcy z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Szwajcarii (typ 2). 
9. Instytucja 

pośrednicząca 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

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 A.3 Obszary wiejskie. 
Preferencje punktowe dla miast średnich. 

13. Tryb wyboru 
projektów 

Konkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Instytucja Pośrednicząca 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – Departament 
Polityki Regionalnej UMWW (DPR) 

                                                           
5 Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. 
od dnia 30 urodzin. 



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 zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera 
Załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 
2014+. 

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

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
(lub posiada siedzibę, fili ę, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalność podmiotu) na terenie 
województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom 
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

5. 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) - nie dotyczy sytuacji kierowania 
wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów. 

6. Udział we wsparciu osób pozostających poza rynkiem pracy, tj. osób 
bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, które znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 50 lat i 
więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach wyniesie co najmniej 60% 
uczestników projektu. 

7. Udział we wsparciu bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 
wymagających wsparcia, którzy nie należą do bezrobotnych osób: z 
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich 
kwalifikacjach oraz nie należą do: imigrantów oraz reemigrantów, osób 
odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, nie przekroczy 20% 
bezrobotnych objętych wsparciem. Udzielenie wsparcia dla nich ma 
prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 
kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub 
kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

8. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny 
plan działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję. 
Powiatowe urzędy pracy są dodatkowo zobligowane do profilowania 
wsparcia dla uczestników projektu zgodnie z art. 33 i 34a ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

9. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, dla których zostanie 
zdiagnozowana potrzeba wsparcia trenera pracy, realizowane będą 
działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. 

10.  Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do 
wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu musi 
otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które 



zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy 
sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

11. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą udzielane 
jedynie przez PSZ w Działaniu 6.1. z Funduszu Pracy. Dotacje 
i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z pakietem 
usług dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo będą dostępne 
w Działaniu 6.3. 

12. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność 
zatrudnieniową której metodologia pomiaru określona jest w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.  

13. Projekty uwzględnią efektywność zawodową, której metodologia 
pomiaru określona jest w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz 
Regulaminie konkursu. 

14.  Beneficjenci zapewniają możliwość skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych 
w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Ponadto, aby zagwarantować 
kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy w realizowanych 
projektach, możliwe jest zastosowanie wsparcia towarzyszącego o 
charakterze aktywnej integracji oferowanego w priorytecie 
inwestycyjnym 9i. Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy będzie kierowane do osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na 
rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi 
i instrumenty rynku pracy.  Beneficjenci realizujący projekty w CT 8 i 
CT 9 zobowiązani są do wymiany informacji na temat działań 
podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat) oraz m.in. do 
współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  
uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Podmioty 
realizujące projekty w ramach CT 8 przekazują informacje 
beneficjentom projektów CT 9 z gminy/powiatu, w których realizują 
projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, 
grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 

15. W przypadku wsparcia tworzenia białych i zielonych miejsc pracy pod 
uwagę będą brane wyniki analizy zapotrzebowania na wsparcie w tym 
zakresie. 

16. W przypadku wsparcia skierowanego do rolników musi ono skutkować 
przejściem do powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego 
(ZUS). 

17. W ramach realizowanych projektów jest każdorazowo zapewniona 
przejrzystość procesu rekrutacji oraz warunków realizacji 
poszczególnych form wsparcia. 

18. Projekty dla sieci EURES w ramach WRPO będą realizowane w ramach 
ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej. Ich realizacja 
będzie warunkowa, uzależniona od wyników analizy społeczno-
gospodarczej obejmującej diagnozę branż, zawodów i kompetencji, 
w których USMT byłby realizowany (dotyczy wybranych konkursów). 

19. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą 
finansowane kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą 
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

20. Projekty realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej uwzględniają 
specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne inteligentne 



specjalizacje, branże zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwoju 
regionu czy danego obszaru, na którym jest realizowany projekt lub 
zawody nadwyżkowe i deficytowe w regionie lub na obszarze, na 
którym jest realizowany projekt w tym przy użyciu np. lokalnych, 
regionalnych i krajowych badań rynku pracy. 

21. Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców wiejskich 
obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów 
rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej 
Interwencji – OSI). 

22. Premiowane będą projekty skierowane do osób zamieszkujących  
(w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie. Lista 
miast średnich stanowić będzie załącznik do Regulaminu konkursu. 

23. Powiatowe urzędy pracy realizują projekty w zakresie aktywizacji 
zawodowej przewidujące działania skierowane wyłącznie dla 
bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w sposób i na zasadach określonych w tej 
ustawie, a także na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 
ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  Narzędziem identyfikacji 
potrzeb uczestników projektów oprócz opracowania Indywidualnego 
Planu Działania jest również profilowanie wsparcia dla uczestników 
projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

24. Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne 
rozumiane są zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji 
Europejskiej dotyczących monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 
(tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej osoby pozostające 
bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). 

25. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie. 

26. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub 
w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji pośredniczącej 
wniosku o dofinansowanie6. 

27. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy. 

28. Wsparcie w postaci staży7 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 Staży8 oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki 
standard stażu. Zapisy Polskich Ram Jakości Praktyk i Staży nie 
zwalniają z obowiązku stosowania zapisów Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które w 
stosunku do realizowanych projektów są nadrzędne. 

29. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze 
zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1829 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia. 

30. Strategia, na podstawie której projekt będzie realizowany przez Lokalną 
Grupę Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania, musi 



być zatwierdzona przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oceniane 
będzie czy działania realizowane w projekcie wynikają ze strategii LGD 
(dotyczy wybranych konkursów). 

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 Działania wartość wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych o wartości jednostkowej określonej w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 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 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 

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



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 
działanie (EUR) 

52 200 000,00 

22. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  

85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych 
pomocą publiczną) 

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% 

24. Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych  

5% kosztów kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych 
pomocą publiczną) 

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 

 



Załącznik nr 2 do Tabeli zmian 

Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 

1. Działanie 
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących  
i wsparcie procesów adaptacyjnych 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

Cel tematyczny 
08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników  

Priorytet 
inwestycyjny 

8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw 
i przedsiębiorców do zmian 

3. Cel szczegółowy 
działania 

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich 
pracowników, w tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne 
i modernizacyjne. 
Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych 
z przyczyn zakładu pracy. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel 
rozwojowy dzięki udziałowi w programie (szt.) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu (osoby) 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie (osoby) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
objętych wsparciem w programie (C) (osoby) 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 
w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby) 
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 
(osoby) 
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi 
w programie (szt.) 
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
objętych wsparciem w programie (osoby) 



6. Typy projektów  

1. Wsparcie rozwojowe1 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:  
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi 
doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju 
MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych 
technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,  
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 
lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe 
dostosowujące do potrzeb pracodawcy. 

2. Wsparcie typu outplacementowego2 dla osób przewidzianych do zwolnienia3, 
zagrożonych zwolnieniem z pracy4 lub zwolnionych5 z przyczyn niedotyczących 
pracownika, w szczególności poprzez: 
- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy 
element wsparcia,  
- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, 
- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe 
- subsydiowane zatrudnienie,  
- dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia, 
- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej  
w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz wsparciem 
w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym  

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

8. Grupa docelowa 

1. MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzące 
procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne, 
2. osoby pracujące w MŚP, w tym w szczególności osoby starsze w wieku 50+ oraz 
o niskich kwalifikacjach. 
3. osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika 
w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych 
przedsiębiorstw6. 

9. Instytucja 
pośrednicząca 

Nie dotyczy 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

                                                           
1 Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji 
społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art.2 pkt 6 
ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój. 
2 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 
zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 
wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa. 
3 Pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub 
stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w 
wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
4 Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do 
projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy  
z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 
20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub 
technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej 
wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osoba 
samozatrudnioną. 
5 Dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej 
działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest 
jednocześnie osoba samozatrudnioną. 
6 Patrz przypisy dot. pkt. 6. 



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 Miast i innych obszarów tracących dotychczasowych funkcje 
społeczno gospodarcze (obszar zależ od sektora paliwowo-energrtycznego) zgodnie 
z Rozdziałem IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji punkt B4 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 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 regulaminach konkursów. 
 
1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian 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, fili ę, 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. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 
kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie 
jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  
Ze wsparcia wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji. 

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie7. 

7. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 3 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

 
Podmiotowy System Finansowania: 
1. Usługi rozwojowe zrealizowane są wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy 

Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez Administratora BUR. 
2. W ramach działania, zgodnie z podmiotowym systemem finansowania, istnieje 

możliwość dofinansowania usług rozwojowych realizowanych w celu lepszego 
przystosowania przedsiębiorców i ich pracowników do zmian. Wsparcie 
realizowane jest zgodnie z podejściem popytowym, a więc dającym możliwość 
przedsiębiorcy dokonania swobodnego wyboru usług, odpowiadających na 
indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa. 

3. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej jest określony 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020. IZ RPO może określić wyższy poziom 
dofinansowania usługi rozwojowej w przypadkach wskazanych w ww. Wytycznych. 

4. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani 
przez swego pracodawcę. 

5. Projektodawca zobowiązany jest do skierowania co najmniej 13% otrzymanego 
dofinansowania do przedsiębiorstw działających w branżach zidentyfikowanych 
jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla 
danego regionu (smart specialisation).  

6. W ramach wsparcia rozwojowego MŚP, preferowane będzie wsparcie skierowanie 
do pracowników o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia.  

7. 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. (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). 



                                                           
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). 



8. Minimalna wielkość grupy docelowej w ramach projektu realizowanego 
w wybranym subregionie nie może być niższa niż odpowiednio: 2 377 osoby 
z subregionu kaliskiego, 2 227 osób z subregionu konińskiego, 2 161 osób 
z subregionu leszczyńskiego, 1 318 osoby z subregionu u pilskiego, 7 106 osób 
z subregionu poznańskiego. 

9. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 
10. Roczny obrót8 projektodawcy jest równy lub wyższy od 2 000 000,00 PLN. 
11. Operator PSF zobligowany jest do zapewnienia odbiorcom wsparcia poradnictwa 

w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej. 
 
Wsparcie typu outplacementowego: 
1. Wsparcie typu outplacementowego jest wyłączone spod zasad podmiotowego 

systemu finansowania. 
2. Wsparciem typu outplacementowego mogą zostać objęci również 

pracownicy/byli pracownicy dużych przedsiębiorstw. 
3. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwój 

przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu 
równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 
Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach POWER bądź WRPO 
2014+ czy PROW 2014-2020, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków 
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

4. W procesie outplacementu wykorzystywane są także narzędzia umożliwiaj ące 
pracownikom tworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym szczególności 
w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia oraz osób 
z niepełnosprawnościami. 

5. Wsparcie w postaci staży 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 Staży9 oraz spełnia 
podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. 

6. Projekt jest kompleksowy, tj. w ramach projektu każdy z uczestników objęty 
zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia 
obejmującą wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach projektu, które 
zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy 
sytuacji na rynku pracy lub utrzymania/uzyskania zatrudnienia i dostosowane do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu (w tym obowiązkowo doradztwem 
zawodowym połączonym z przygotowa-niem Indywidualnego Planu Działania lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję). 

7. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy 
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

8. 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. 

9. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). 

10. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany 
w ramach projektu wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które 
zakończyły udział w projekcie. 

11. Premiowane będą projekty skierowane do grup docelowych z obszaru tracącego 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze – zgodnie z regionalnymi 
Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI. 
 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 6 do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

                                                           
8 W przypadku jednostek sektora finansów publicznych obrót należy rozumieć jako sumę wydatków za ostatni zamknięty rok 
budżetowy. 



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. Finansowanie krzyżowe będzie 
możliwe wyłącznie w przypadkach zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień. 
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 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: 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 
działanie (EUR) 

45 000 000,00 

22. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu 

85% kosztów kwalifikowanych 

                                                           
9 Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: www.stazeipraktyki.pl/program. 



23. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 

85% kosztów kwalifikowanych - w przypadku projektów PSF 
 
95% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów outplacementowych 

24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% kosztów kwalifikowanych – w przypadku PSF 
5% kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektów outplacementowych 

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 

 

Podmiotowy system finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju 
przedsiębiorstw i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany  
w ramach RPO. 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje 
na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. 

 



Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

1. Poddziałanie 
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

Cel tematyczny 
08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników  

Priorytet inwestycyjny 8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową  
z powodu wieku lub stanu zdrowia  

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie (osoby) 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne (osoby) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb 
zdrowotnych regionu, w tym pracodawców (szt.) 
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS (osoby) 
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) (osoby) 
Liczba osób objętych programem profilaktycznym wczesnego wykrywania gruźlicy 
(osoby) 
Liczba osób objętych programem wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych 
dolnego odcinka przewodu pokarmowego 

6. Typy projektów  

1. Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu 
aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworo-wych, 
układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz 
wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza 
finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy 
powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki 
macicy i raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów 
przesiewowych, działania informacyjno-edukacyjne). Programy powinny zawsze 
obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

3. Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy. 
4. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu 

pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy. 
5. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących 

w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. 

7. Typ beneficjenta  

1. pracodawcy, 
2. instytucje rynku pracy, 
3. podmioty ekonomii społecznej, 
4. organizacje pozarządowe, 
5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, 
6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone 

przez nie podmioty, 
7. podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności lecznicznej, 
8. uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem 

założycielskim jest uczelnia. 

8. Grupa docelowa 

1. osoby w wieku aktywności zawodowej, kwalifikujące się do profilaktyki, leczenia lub 
rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia (typy projektów nr 1, 2, 3), 
2. osoby długotrwale pracujące w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie 
(typy projektów nr 3, 4, 5), 
3. przedsiębiorcy, pracodawcy i ich pracownicy z branż, w których występują czynniki 
negatywnie wpływające na zdrowie (typy projektów nr 1, 4, 5). 

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. 
Podstawowym narzędziem zapewniającym komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi w obszarze zdrowia jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia, o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Warunkiem 
koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność 
z uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze zdrowia (Plan 
działań) podejmowanych ze środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym. 
Plan działań zawiera rekomendacje dla Komitetu Monitorującego odnośnie procedur 
oraz kryteriów wyboru projektów. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach osi 
priorytetowej jest zgodność z ww. Planem działań oraz rekomendacjami Komitetu 
Sterującego. 

12. Instrumenty 
terytorialne 

Preferencje punktowe dla Obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się 
perspektywach rozwojowych zgodnie z Rozdziałem IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji punkt B4 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 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 regulaminach konkursów. 
 
Głównym instrumentem dla koordynacji interwencji w sektorze zdrowia 
współfinansowanych ze środków UE jest Komitet Sterujący dla koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia. Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw 
zdrowia. Interwencje w sektorze zdrowia, realizowane z wykorzystaniem środków 
unijnych powinny być kompatybilne z Planem działania na rzecz sektora zdrowia 
uzgodnionym przez Komitet Sterujący (w szczególności dotyczy to typów 
beneficjentów i projektów, harmonogramów ogłaszania konkursów, rekomendacji dla 
komitetów monitorujących programy operacyjne co do kryteriów wyboru projektów) 
przygotowanym dla każdego programu operacyjnego. 
Wszystkie projekty realizowane w obszarze zdrowia muszą wynikać z Planu 
działań w sektorze zdrowia dla WRPO, uzgodnionym z Komitetem Sterującym do 
spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
 
1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020 (jeśli dotyczy). 

2. Programy polityki zdrowotnej muszą uzyskać akceptację Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji działającej przy Ministerstwie Zdrowia. W 
przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w oparciu o rekomendacje 
wynikające z repozytorium, o którym mowa w art. 48 aa ust. 9 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych wymaga się jego uzgodnienia jedynie we właściwym Planie działania 
w sektorze zdrowia. 

3. Zakres działań podejmowanych w projekcie musi być zgodny z warunkami 
realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi/Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy/Programu profilaktyki raka jelita grubego (stosuje się dla typu 
projektu nr 2) 

4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki 
wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy posiada lub zapewnia udział podmiotu 
posiadającego kontrakt z płatnikiem w ramach Populacyjnego programu wczesnego 
wykrywania raka piersi oraz Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

5. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie proje-ktu 
w ramach danego konkursu. 

6. Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy następuje m.in. 
poprzez wdrożenie w zakładach pracy, w których istnieją czynniki wpływające 
negatywnie na zdrowie pracowników, programów naprawczych minimalizujących 
te czynniki. Projekty powinny wykraczać poza standardowe działania medycyny 
pracy10. 

7. W przypadku realizacji projektów polegających na przekwalifikowaniu 
pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na 
zdrowie we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę uzasadnienia 
realizacji projektu. 

8. Wsparcie rehabilitacji medycznej dotyczy przede wszystkim schorzeń, które są 
główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej. W związku z tym, możliwa będzie 
m.in. rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, onkologiczna, 
pulmonologiczna, narządów ruchu11. 

9. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych 
partnerów są zgodne z zakresem właściwego programu profilaktycznego, który jest 
załącznikiem do dokumentacji konkursowej (jeśli dotyczy). 

10. Świadczenia w ramach programów profilaktycznych będą realizowane z pełnym 
poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta. 

11. Programy polityki zdrowotnej powinny być ukierunkowane na grupy docelowe 
najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników 



                                                           
10 Zalecenia z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 
11 Zalecenia z Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 



zdrowotnych lub najbliższe powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń 
rehabilitacyjnych. 

12. Projekt przewiduje udzielanie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based 
Medicine (jeśli dotyczy). 

13. Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą (jeśli dotyczy). 

14. 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). 

15. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, fili ę, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalność podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

16. Premiowane będą projekty, których realizatorem jest podmiot, który uczestniczył 
w przygotowaniu programu polityki zdrowotnej, na podstawie którego ma być 
realizowany projekt (jeśli dotyczy). 

17. Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo z partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (jeśli dotyczy). 

18. Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co 
najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu 
danej grupy chorób (jeśli dotyczy). 

19. Premiowane będą projekty zakładające gotowość do wykonywania założeń 
programu w miejscu zamieszkania pacjenta i/lub zapewniające dojazd do miejsca 
świadczenia usługi (jeśli dotyczy). 

20. Premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy posiadają własne zaplecze 
i zasoby do wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji 
medycznej, jeżeli byłaby konieczna (jeśli dotyczy). 

21. Grupę docelową w ramach projektu stanowią co najmniej w 20% kobiety, które 
nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi 
oraz szyjki macicy (na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania 
Profilaktyki - SIMP), a które kwalifikują się do udziału w programie (stosuje się dla 
typu projektu nr 2). 

22. Działania realizowane w projekcie są skoncentrowane na wsparciu osób 
pracujących, uczących się lub posiadających miejsce zamieszkania na obszarze 
gmin wskazanych jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka 
szyjki macicy tj. na poziomie powyżej 30% wszystkich uczestników projektu 
(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

23. Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo pomiędzy podmiotem 
wykonującymi działalność leczniczą oraz co najmniej jedną organizacją 
pozarządową, której działalność statutowa jest związana z upowszechnie-niem 
edukacji prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach diagnostycznych 
w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi lub raka szyjki macicy lub co 
najmniej jednym partnerem społecznym reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi 
w zakresie POZ i gwarantującym udział takich podmiotów w projekcie  (stosuje się 
dla typu projektu nr 2). 

24. Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również 
w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę (jeśli dotyczy). 

25. Premiowane będą projekty, w których uczestnikom zapewnione zostanie wsparcie 
w postaci opieki nad osobą zależną, jeśli sprawowanie opieki nad osobą zależną 
stanowi barierę w uczestnictwie w projekcie (jeśli dotyczy). 

26. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 
kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie 
jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 



27. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku 
o dofinansowanie12. 
 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących 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). 

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 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: Zaliczka 

20. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna) 

1. Pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenie 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 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). 

                                                           
12 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 oraz 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). 



21. Wkład ze środków 
unijnych na 
poddziałanie (EUR) 

26 357 000,00 

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) 

85% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji populacyjnych programów 
profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi 
95% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach 

24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji populacyjnych programów 
profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi 
5% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach 

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 

 



Profilaktyka zdrowotna  – wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania pojawieniu i/lub rozwojowi 
niepożądanych zachowań, stanów lub zjawisk w danej populacji. 

Profilaktyka pierwotna  – obejmuje działania, których celem jest uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka 
jej rozwoju. 

Profilaktyka wtórna  – ukierunkowana jest na określoną grupę populacji, ze zwiększonym zagrożeniem 
wystąpienia jakieś choroby.  

− profilaktyka wczesna (edukacja zdrowotna) – utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia 
poprzez programy promocji zdrowego stylu życia, obejmujące m. in. kampanie informacyjne, 

− profilaktyka pierwotna (I faza) – zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, 

− profilaktyka wtórna (II faza) – zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie 
i leczenie – badania przesiewowe. 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Tabeli zmian 

Poddziałanie 7.1.1. Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, 
MOPR i PCPR 

1. Poddziałanie 
7.1.1. Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, 
MOPR i PCPR 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

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

Priorytet inwestycyjny 
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  
i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby). 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu (osoby). 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby). 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (osoby). 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby). 



6. Typy projektów  

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację 
i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów 
aktywizacji: 
a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 
umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji 
i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji 
Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności 
Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej1,2 , zatrudnienie wspierane, 
zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, 
usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: 
trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 
z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe, (wraz ze 
stypendiami112), 

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie 
poziomu wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy 
tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności 
zawodowej (wraz ze stypendiami3), zajęcia w ramach kształcenia 
ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub 
przygotowania zawodowego4 sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia 
kompetencji kluczowych5), organizacja i sfinansowanie usług wspierających 
aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi 
związanych), 

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów 
projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub 
podejmowanym zatrudnieniem), np. 

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  
- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, 
psychospołecznej dla osób lub rodzin, 
- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu6,  
- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie 
opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających7, 
- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie 
z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,  
- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych 
przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie; 

d) społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.: 

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby 
z niepełnosprawnościami8 (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby 
głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 
niepełnosprawnej),  



                                                           
1 W zakresie nie finansowanym przez PFRON.  
2 Decyzja IZ o możliwości tworzenia nowych podmiotów reintegracyjnych o których mowa w ustawie z 13 czerwca 2013 
roku o zatrudnieniu socjalnym zwłaszcza CIS zostanie podjęta w oparciu o Badanie monitoringowe sektora ekonomii 
społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii 
społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Poznaniu i zostanie uwzględniona w  wezwaniu do złożenia wniosków dla projektów pozakonkursowych. 
3Stypendia wypłacane  na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4 W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna znależy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy 
Urząd Pracy. 
5 Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji 
kluczowych w uczeniu się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność  
i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. 
6 W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
7 W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 
8 Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 



- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji 
rodzinnej i interwencji kryzysowej,  
- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów 
zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy9, 
- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności 
społecznych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej 
klub lub grupę,  
- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach 
samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby 
prowadzącej klub lub grupę,  
- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 
marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),  
- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby 
opuszczającej zakład karny,  
- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, 
świetlicach i klubach10,  
- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym 
kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji 
społecznej, streetworkera),  
- praca socjalna.11 

e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym 
zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub 
edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów 
aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców 
w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. 
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej 
osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również: 
- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu; 
- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników 

projektu; 
- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), 

poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty 
zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących 
uczestnikami zajęć; 

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach; 
- koszty dojazdów12 uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, w przypadku osób 
z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym również ich 
opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, 
poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych 
z realizacją projektu; 

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 
korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku 
niepełnosprawnych uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć 
wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji; 

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, 
uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, 
wykonywania prac użytecznie społecznych oraz stwierdzających 
szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych 



zawodów zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. Typ beneficjenta  

- jednostki organizacyjne jst 13 (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 
pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie) 
- organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera 
- podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera 

8. Grupa docelowa 

-osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym14, 
a także osoby w ich otoczeniu15; 
- środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 
zgodnie z definicjami zawartymi 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. 

9. Instytucja 
pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

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. Działania 
realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne również 
z krajowym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który 
oferuje żywność lub podstawową pomoc osobom najbardziej potrzebującym. 
Interwencja PO PŻ nastawiona jest głównie na wsparcie w zabezpieczeniu 
podstawowej potrzeby, jaką jest żywność, natomiast interwencja z EFS ma na 
celu aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich 
aktywizację społeczną przez aktywną integrację. 

12. Instrumenty 
terytorialne 

Nie dotyczy 

                                                           
9 Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
10 Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
11 Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze 

społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez  jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące 

wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania. 
12 W przypadku braku możliwości skorzystania z dojazdu publicznymi środkami komunikacji istnieje możliwość 
sfinansowania kosztów podróży prywatnym środkiem lokomocji na zasadach przyjętych dla rozliczania podróży służbowych 
prywatnymi środkami komunikacji. Każdy taki przypadek musi znaleźć potwierdzenie w wywiadzie oraz regulaminie 
obowiązującym u realizatora/beneficjenta projektu. 
13 W tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat). 
14 Wsparcie dla osób odbywających karę poznbaienia wolności udziela się wyłącznie w ramach PO WER, z wyjątkiem osób 
objętych dozorem elektronicznym 
15 Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono 
wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia 
tych osób. 



13. Tryb wyboru 
projektów  

Pozakonkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Instytucja Pośrednicząca 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca 
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 wezwaniu do złożenia wniosku w ramach trybu 
pozakonkursowego . 

 
1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsię-wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzysta-niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

2. Projekty realizowane na danym terytorium przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane przy 
wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych. 

3. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej 
wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 
zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Usługi aktywnej 
integracji zawodowej mogą być realizowane w szczególności przez 
podmioty wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

4. W celu zapewnienia linii demarkacyjnej pomiędzy CT 8 a CT 9 
w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów CT 9 
wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie 
wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające 
i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług 
aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

5. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS16  
wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z 
pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej 
kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej. 

6. Uczestnik projektu zostanie zakwalifikowany do określonego rodzaju 
wsparcia z zakresu CT 8 lub PI 9i na podstawie oceny jego potrzeb i 
predyspozycji dokonanej przez beneficjenta. Beneficjenci realizujący 
projekty w CT 8 i CT 9 zobowiazani są do wymiany informacji na temat 
działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat) oraz m.in. 
do współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  

                                                           
16 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane „miejskimi ośrodkami 
pomocy rodzinie” (MOPR). Dotyczy również MOPR 



uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Podmioty 
realizujące projekty w ramach CT 8 przekazują informacje 
beneficjentom projektów CT 9 z gminy/powiatu, w których realizują 
projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, 
grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. Beneficjenci 
projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozyskanych 
informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. 

7. Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub 
indywidualny program, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej lub dokument równoważny w przypadku PCPR. 
Obowiązkowym elementem ww. dokumentów są usługi aktywnej 
integracji. 

8. Okres realizacji projektów to 24 miesiące. 



9. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi 
dotyczącymi poszczególnych obszarów (m.in. wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie ofiar 
przemocy, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie 
ekonomii społecznej, wsparcie dla osób, rodzin lub środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 
rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
). 

10. Zalecane jest, aby usługi świadczone w ramach projektów realizowane 
były zgodnie z opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym 
standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi (np. Gminny Standard 
Wychodzenia z Bezdomności).  

11. Do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące 
zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na 
potrzeby uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do 
poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji.  W związku z 
powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana 
indywidualna ścieżka reintegracji. 

12. Beneficjent zapewnia, że uczestnik projektu, który przystępując do 
projektu pozostawał bez zatrudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, 
ma możliwość kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z ustaloną 
ścieżką reintegracji. 

13. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS 
są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej 
aktywną integrację społeczną i zawodową. 

14. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą 
stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. 

15. Projekt jest skierowany do grup docelowych 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 osób 
bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze 
województwa wielkopolskiego). 

16. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
(lub posiada siedzibę, fili ę, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 
województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

17.   Projekt przewiduje preferencje dla  osób: 
- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie 
różnych przesłanek) 

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

- osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu 
zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ). 



- osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa  , a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie 
powiela działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje 
z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

- osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów 
zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

18. Projekt zakłada wskaźnik efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie, który określono jako kryterium dostępu 
i wskazany zostanie w Regulaminie konkursu, 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. 

19. Przewiduje się premiowanie partnerstwa z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami ekonomii społecznej działającymi 
w obszarze włączenia społecz-nego (w postaci możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą niż 
wynika z Algorytmu podziału środków). 

20. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul 
społecznych. 

21. Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane 
bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być 
uznane za wkład własny do projektu. 

22. Ze środków EFS nie są finansowane turnusy rehabilitacyjne, o których 
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdyż nie są one 
traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na 
turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością 
może być jednak uznana za wkład własny do projektu.Projektodawca 
składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu 
w ramach danego naboru. 

23. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub 
w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.17 

24. Beneficjent zapewnia, że poinformuje własiwy terytorialnie OPS/PCPR 
lub PUP o projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez 
uczestników projektu. 

25. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu zawiera Załącznik nr 7 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

                                                           
17 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). 



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 określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 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 / forma 
płatności 

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 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 tej formy 
rozliczenia 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) 

0,00 



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) 

85% kosztów kwalifikowalnych 

24. Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

15% kosztów kwalifikowalnych  

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 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 



30. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy  

 

 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe 

1. Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe  

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet 
inwestycyjny 

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

Priorytet inwestycyjny 
9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa 
i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (osoby). 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu (osoby). 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (osoby). 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (osoby). 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
(C) (osoby). 
Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej 
integracji (szt.). 



6. Typy projektów  

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację 
społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: 

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 
zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 
umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji 
i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji 
Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności 
Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej18,19, zatrudnienie 
wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie 
użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, 
w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 
z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe  

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie 
poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć 
szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla 
osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami20), zajęcia 
w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu 
uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego21, sfinansowanie zajęć 
w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych22 ), organizacja 
i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 
edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych)  

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 
oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden 
z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji 
i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np. 
- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  
- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, 
psychospołecznej dla osób lub rodzin, 
- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu23,  
- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie 
opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych 
środków odurzających24,  
- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie 
z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,  
- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych 
przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie; 

d) społecznej –nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.: 
- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawno-
ściami25 (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, 
przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),  
- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji 
rodzinnej i interwencji kryzysowej,  
- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów 
zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy 26, 



                                                           
18 W zakresie nie finansowanym przez PFRON.  
19 Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości  tworzenia 
tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz 
zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów 
zostanie podjęta w oparciu  o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w 
obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu 
monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i  zostanie uwzględniona w Regulaminie 
konkursu dla projektów konkursowych.  
20 Stypendia wypłacane  na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
21 W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna znależy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy 
Urząd Pracy.  
22 Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji 
kluczowych w uczeniu się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność  
i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. 
23 W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
24 W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 
25 Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 
26Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  



- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności 
społecznych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej 
klub lub grupę,  
- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach 
samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby 
prowadzącej klub lub grupę,  
- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 
marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),  
- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby 
opuszczającej zakład karny,  
- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, 
świetlicach i klubach27,  
- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym 
kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji 
społecznej, streetworkera),  
- praca socjalna28 

e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym 
zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub 
edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów 
aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców 
w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, 
edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym 
wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.  

 
W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej 
osoby, sfinansowaniu mogą podlegać również: 

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu; 
- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników 

projektu; 
- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), 

poniesione przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty 
zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób będących 
uczestnikami zajęć; 

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach; 
- koszty dojazdów29 uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji a w przypadku osób z niepeł-
nosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym również ich 
opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, 
poradnictwie, szkole-niach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych 
z realizacją projektu; 

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, 
które korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku osób 
z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć 
wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji; 

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, 
uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania 
stażu, wykonywania prac użytecznie społecznych oraz stwierdzających 
szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych 
zawodów zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających 
aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 



społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 
deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 
 
Sieciowanie: 
- łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów 

mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej; 
- wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) 

w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego; 
- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających 

aktywność społeczną; 
- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za 

lokalną politykę integracyjną – np. gminy nie realizujące projektów 
w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013; 

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym; 

- tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu 
wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu 
zapotrzebowania. 

7. Typ beneficjenta  

1. podmioty ekonomii społecznej,  
2. organizacje pozarządowe, 
3. instytucje rynku pracy,  
4. jednostki organizacyjne jst30 
5. państwowe jednostki budżetowe 

8. Grupa docelowa 

 
- osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym31, a 
także osoby w ich otoczeniu32 ; 
- środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 
zgodnie z definicjami33 i wyłączeniami zawartymi 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. 

9. Instytucja 
pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji 
z innymi 

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 

                                                           
27 Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
28 Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze 

społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez  jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące 

wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania. 
29 W przypadku braku możliwości skorzystania z dojazdu publicznymi środkami komunikacji istnieje możliwość 
sfinansowania kosztów podróży prywatnym środkiem lokomocji na zasadach przyjętych dla rozliczania podróży służbowych 
prywatnymi środkami komunikacji. Każdy taki przypadek musi znaleźć potwierdzenie w wywiadzie oraz regulaminie 
obowiązującym u realizatora/beneficjenta projektu. 
30 W tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat). 
31 Wsparcie dla osób odbywających karę poznbaienia wolności udziela się wyłącznie w ramach PO WER, z wyjątkiem osób 
objętych dozorem elektronicznym 
32 Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono 
wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia 
tych osób. 
 



działaniami/ 
poddziałaniami 
w ramach PO lub 
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

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. 
Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne 
również z krajowym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-
2020, który oferuje żywność lub podstawową pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym. Interwencja PO PŻ nastawiona jest głównie na wsparcie 
w zabezpieczeniu podstawowej potrzeby, jaką jest żywność, natomiast 
interwencja z EFS ma na celu aktywizację zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem oraz ich aktywizację społeczną przez aktywną integrację. 

12. Instrumenty 
terytorialne 

W poddziałaniu 7.1.2 wsparciem zostaną objęte również projekty wynikające z: 
- Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI 
- Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 
 
Preferencje punktowe dla Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających 
wsparcia procesów rozwojowych oraz dla Obszarów o najniższym stopniu 
rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych zgodnie 
z Rozdziałem 4 Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji punkt A3 
Obszary wiejskie oraz punkt B4 Inne instrumenty terytorialne.. 

13. Tryb wyboru 
projektów 

Konkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Instytucja Pośrednicząca  
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu 
Instytucja Zarządzająca  
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 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. W celu zapewnienia linii demarkacyjnej pomiędzy CT 8 a CT 9 w zakresie 
wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów CT 9 wsparcie jest 
kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów 
i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania 
w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,  

3. . W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS34 
wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy 
społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w 
myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i którym do 

                                                           
34 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane „miejskimi ośrodkami 
pomocy rodzinie” (MOPR). Dotyczy również MOPR 
 
 



aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie 
wsparcia w zakresie integracji społecznej. 

4. Uczestnik projektu zostanie zakwalifikowany do określonego rodzaju 
wsparcia z zakresu CT 8 lub PI 9i na podstawie oceny jego potrzeb i 
predyspozycji dokonanej przez beneficjenta. Beneficjenci realizujący 
projekty w CT 8 i CT 9 zobowiazani są do wymiany informacji na temat 
działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat) oraz m.in. do 
współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  
uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Podmioty realizujące 
projekty w ramach CT 8 przekazują informacje beneficjentom projektów CT 
9 z gminy/powiatu, w których realizują projekt, o możliwościach wsparcia, 
harmonogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w 
projekcie. Beneficjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania 
pozyskanych informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. 

5. W przypadku projektu PCPR, MOPR, OPS każdy uczestnik projektu 
podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub indywidualny program, o którym 
mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokument 
równoważny w przypadku PCPR. Obowiązkowym elementem ww. 
dokumentów są usługi aktywnej integracji. 



6. W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS każdy 
uczestnik projektu podpisuje umowę na wzór kontraktu socjalnego. 

7. W przypadku projektu PCPR, MOPR, OPS projekt przewiduje wdrożenie 
instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty 
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości 
realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Instrumenty aktywnej integracji zawodowej mogą być 
realizowane w szczególności przez podmioty wskazane w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020.  

8. Projekt, w którym zaplanowano wsparcie dla osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP zakłada współpracę z właściwymi   dla uczestników 
Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników 
projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów 
wsparcia.  

9. Beneficjent zapewnia, że poinformuje wlasciwy terytroialnie OPS, PCPR lub 
PUP o projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników 
projektu  

10. Projekt służący sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających 
aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 
deinstytucjonalizację, realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1. 

11. Projekty w zakresie typu 2 dotyczące sieciowania możliwe są tylko 
w obszarach zdefiniowanych na poziomie Regulaminu konkursu przez IP. 

12. Projekty realizowane na danym terytorium przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne są realizowane przy 
wykorzystaniu mechanizmu zlecania zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych  

13. Okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 24 miesiące. 
14. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 

poszczególnych obszarów (m.in. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, 
wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie 
ofiar przemocy, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie 
ekonomii społecznej, wsparcie dla osób, rodzin lub środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 ). 

15. Zalecane jest, aby usługi świadczone w ramach projektów realizowane były 
zgodnie z opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym 
standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi (np. Gminny Standard 
Wychodzenia z Bezdomności).  

16. Do dofinansowania będą wybierane projekty oferujące 
zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby 
uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych 
rodzajów usług aktywnej integracji.  W związku z powyższym dla każdego 
uczestnika projektu zostanie opracowana indywidualna scieżka reintegracji. 
Beneficjent zapewnia, że uczestnik projektu, który przystępując do projektu 



pozostawał bez zatrudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość 
kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracji. 

17. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS 
są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej 
aktywną integrację społeczną i zawodową. 

18. Wsparcie uczestników projektu w ramach CIS, KIS, ZAZ i WTZ odbywa 
się wyłącznie na zasadach 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. 

19. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. 

20. Projekt jest skierowany do grup docelowych 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 osób bezdomnych przebywają 
one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego). 

21. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, fili ę, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

22. Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym 
umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. rozumiane zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020). 

23. Projekt przewiduje preferencje dla: 
- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 
w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) 

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
- osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z 
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych). 

- osób lub rodzin otrzymujących wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa35, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie powiela 
działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ 
w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

- osób, rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020. 

24. Projekt zakłada wskaźnik efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej, który określono jako kryterium dostępu  zgodny 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. 

25. Premiowane 36 będą projekty realizowane w partnerstwie z jst (jednostką 
organizacyjną jst) PES (podmiotem ekonomii społecznej) 

26.  Premiowane będą projekty skierowane do osób: 



- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

                                                           
35 Preferencje stosuje się, jeśli nie wyklucza tego charakter grupy docelowej i oferowanego wsparcia. 
36 Premia w postaci dodatkowych punktów. 



- osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby 
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z 
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) 

Procent udziału wyżej wymienionych osób wskazany zostanie w kryterium 
premiującym, określonym dla Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+. 

27. Premiowane będą projekty zapewniające wykorzystanie skutecznych 
rozwiązań lub produktów wypracowanych w ramach projektów  
systemowych POKL i/lub projektów innowacyjnych PIW EQUAL, PO KL 
(zgromadzonych przez Krajową Instytucję Wspomagającą w bazie dostępnej 
na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl) lub PO WER.  

28. Premiowane będą projekty obejmujące działania typu 2 i realizowane w 
partnerstwie z ROPS w Poznaniu (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

29. W przypadku zgłoszenia chęci do udziału w projekcie osób ze społeczności 
romskiej (o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym), Beneficjent umożliwi im udział w projekcie. 
Wsparcie nie może mieć charakteru wsparcia przeznaczonego wyłącznie dla 
społeczności romskiej. 

30. W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych 
z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

31. Ze środków EFS nie są finansowane turnusy rehabilitacyjne, o których 
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdyż nie są one 
traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na 
turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być 
jednak uznana za wkład własny do projektu. Ze środków EFS nie są 
finansowane turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, gdyż nie są one traktowane jako instrument 
aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny 
aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za 
wkład własny do projektu.Przewiduje się profilowanie rodzaju wsparcia 
zgodnie z sytuacją społeczno-gospodarczą wspieranych obszarów (mapy 
dotyczące profilowania rodzaju wsparcia zostaną zamieszczone 
w Regulaminie konkursu). 

- Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych,  
- Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych  
Przewiduje się premiowanie projektów na powyższych obszarach. 

32.  Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach danego naboru.Wsparcia nie uzyskają projekty, które 
zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do 
instytucji organizującej konkurs wniosku o dofinansowanie.37 

33. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera 
Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

34.  Projekty w których zaplanowano wsparcie dla uczestników z  Obszarów 
Strategicznej Interwencji 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 
określonej  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 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 
/forma płatności 

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 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 j. formy rozlicznia 
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 
działanie (EUR) 

73 100 000,00 

                                                           
37 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). 



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) 

 

85% lub 95% kosztów kwalifikowalnych. 

24. Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

Dla projektów realizowanych przez PCPR-y, OPS-y i MOPR-y – 15 % 
kosztów kwalifikowalnych. 
Dla projektów realizowanych przez pozostałych beneficjentów wskazanych 
w pkt 7 – 5 % kosztów kwalifikowalnych. 

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  

 


