
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  5778 /2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  24 sierpnia 2018 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 2.5) 

Lp. Rozdział 
Działanie / 

Nazwa 
elementu 

Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Wszystkie 
Działania EFRR  
18. Warunki 
uwzględniania 
dochodu 
w projekcie 

Aktualizacja zapisu: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ze zm.: luka 
w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit. b), stawki zryczałtowane (art. 61 ust. 3 lit. a), pomniejszenie 
dochodu (art. 65 ust. 8). 

Aktualizacja zapisu w związku z 
wejściem w życie 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 
lipca 2018 r. (tzw. OMNIBUS) w 
sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii, 
zmieniającego m.in. 
rozporządzenie (UE) nr 
1303/2013. 

2.  

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

Działanie 3.1  
15. Limity i 
ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisu: 
Wsparcie w ramach projektu dotyczy wyłącznie nowych środków trwałych (dotyczy Poddziałania 
3.1.1) 

Doprecyzowanie zapisu w 
związku z możliwością realizacji 
w ramach Poddziałania 3.1.2 
działań modernizacyjnych. 

3.  

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

Działanie 3.3  
15. Limity i 
ograniczenia 

Aktualizacja zapisu: 
6. Zakupiony w ramach Działania tabor autobusowy musi spełniać co najmniej normy emisji spalin 

Euro 6 i być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie jest możliwe 
realizowanie projektów dopuszczających pojazdy zasilane dieslem EURO-6. Priorytetowo będą 
traktowane wnioski dotyczące pojazdów bezemisyjnych oraz napędzanych energią ze źródeł 
alternatywnych. Zgodnie z definicją zawartą w Krajowych ramach polityki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych (oraz w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE), paliwa 
alternatywne to paliwa lub źródła energii elektrycznej wykorzystywane do napędu silników 
pojazdów samochodowych lub jednostek pływających będące przynajmniej częściowo 
substytutem dla źródeł energii w transporcie pochodzących z surowej ropy naftowej lub 
otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa, które mogą potencjalnie przyczynić się do 
wzrostu neutralności klimatycznej transportu i poprawy ekologiczności sektora transportu. Są to 

Aktualizacja zapisu w związku z 
wejściem w życie zmienionej 
Umowy Partnerstwa oraz 
pismem z Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju DSP-
VIII.7510.3.2018.DM 



 

w szczególności: energia elektryczna, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i 
parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG) lub gaz płynny (LPG). 
Instytucja Zarządzająca będzie kierować się również czynnikami opłacalności ekonomicznej i 
efektywności. W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie inwestycje np. w tabor 
bezemisyjny lub zasilany paliwami alternatywnymi byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe 
jest realizowanie projektów dotyczących pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo 
diesel oraz elektryczne. Tego typu rozwiązania powinny być jednakże ograniczane do 
niezbędnego minimum. Ponadto zakupiony tabor autobusowy musi być przystosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

7. W sposób preferencyjny traktowany będzie zakup autobusów działających na alternatywnych 
systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwach, autobusów napędzanych 
wodorem, itp.). Natomiast zakup autobusów dieslowych spełniających najwyższe standardy 
emisji spalin może być wspierany jedynie, gdy wynika to z przeprowadzonej analizy społeczno-
ekonomicznej. 

 

4.  

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

Działanie 4.1 
21. Wkład ze 
środków 
unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 41 300 000,00           Jest 35 518 000,00  
Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską.  

5.  

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

Działanie 4.4 
21. Wkład ze 
środków 
unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 54 060 000,00           Jest: 59 842 000,00 
Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

6.  

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

Działania EFS 
Aktualizacja podstawy prawnej: 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2016 2018 r. poz. 645 1265 ze zm.), 

Aktualizacja 

7.  

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

Działanie 6.2 
4.Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Aktualizacja wskaźnika: 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (C) (osoby) 
 

Aktualizacja zgodnie z 
brzmieniem wskaźnika w  
Wytycznych w zakresie  
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych 
na lata 2014-2020 



 

8.  

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

Działanie 6.2 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie (osoby) 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

9.  

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

Działanie 6.2 
6.Typy 
projektów 

Doprecyzowanie zapisów: 
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); 

(…) 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 
 

10.  

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

Poddziałanie 
6.3.1 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Aktualizacja wskaźnika: 
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych pracujących, 
które otrzymały bezzwrotne środki  na podjęcie działalności gospodarczej w programie (osoby) 
 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 
 

11.  

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

Poddziałanie 
6.3.1 
8.Grupa 
docelowa 

Dodanie zapisu: 
Osoby pracujące w wieku 30 lat i więcej, w tym 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. 
 
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. (+ przypis: nie przekroczy 20% 
bezrobotnych objętych wsparciem) 
 
 

 
Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską oraz uwagą MIiR 

12.  

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

Poddziałanie 
6.3.1 
8.Grupa 
docelowa 
 

Usunięcie zapisu: 
WYKLUCZENIA: 
- osoby zarejestrowane (…) 
- rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 



 

13.  

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

Poddziałanie 
6.4.1 
4. Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Aktualizacja wskaźników: 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu (osoby) 
 
Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, które podjęły prace po 
opuszczeniu programu (osoby) 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

14.  

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

Poddziałanie 
6.4.1 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
(osoby) 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

15.  

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

Poddziałanie 
6.4.1 
6. Typy 
projektów 

Dodanie typów projektów: 
7.aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie 
związanej z opieką nad osobą z niepełnosprawnościami, 
8. poprawa dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami (wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w pkt 7). 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

16.  

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

Poddziałanie 
6.4.1 
8. Grupa 
docelowa 

Dodanie zapisu: 
3.Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad osobą z 
niepełnosprawnościami 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

17.  

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

Działanie 6.5 
6.Typy 
projektów  

Korekta przypisu 94: 
Dotyczy osób zatrudnionych pracownika  zatrudnionego u pracodawcy, który w okresie 12 
miesięcy poprzedzających przystąpienie (..) 

Doprecyzowanie zapisu. 

18.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i 
ograniczenia 
(część wstępna) 

7. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 3 6  do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

Korekta zapisu. 

19.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i 
ograniczenia 
(Wsparcie typu 
outplacementow

Korekta zapisu: 
4. W procesie outplacementu wykorzystywane są także narzędzia umożliwiające tworzenie 
pracownikom przedsiębiorstw miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 
szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami 

Doprecyzowanie zapisu zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania 



 

ego) przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020 

20.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i 
ograniczenia 
(Wsparcie typu 
outplacementow
ego) 

Doprecyzowanie zapisu: 
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  
(obecnie obowiązująca – z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) i wymaga wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
 

Aktualizacja podstaw prawnych 

21.  

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

Poddziałanie 
6.6.1 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Usunięcie wskaźnika: 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 

Aktualizacja wskaźników 
zgodnie z listą wskaźników 
stanowiąca załącznik do Szoop. 

22.  

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

Poddziałanie 
6.6.1 
15. l 
Limity i 
ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisów: 

3. Zakres działań podejmowanych w projekcie musi być zgodny z warunkami realizacji 
przedsięwzięć w ramach Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania profilaktyki  raka 
piersi/Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania profilaktyki  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 raka szyjki macicy posiada lub zapewnia udział podmiotu posiadającego kontrakt z płatnikiem 
w ramach Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania profilaktyki  raka piersi oraz 
Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania profilaktyki  raka szyjki macicy (stosuje się dla 
typu projektu nr 2). 

 

Doprecyzowanie zapisów do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 

23.  

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

Poddziałanie 
7.1.1 
4. Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Aktualizacja wskaźnika: 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby). 
 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 



 

24.  

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

Poddziałanie 
7.1.1 
6.Typy 
projektów 

Korekta numeru przypisu z 112 na 110: 
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 (…) (wraz ze stypendiami112 110), 
 

Korekta techniczna. 

25.  

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

Poddziałanie 
7.1.2 
4. Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Aktualizacja wskaźnika: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (osoby). 

 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

26.  

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

Poddziałanie 
7.1.2 
6.Typy 
projektów 

Dodanie zapisu: 

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, (…), 
dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy 
i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami127) 

(…) 

 

Doprecyzowanie zapisu. 

27.  

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

Poddziałanie 
7.2.2 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźników: 

Liczba osób objętych programem wielospecjalistycznej terapii wrodzonych wad twarzy (osoby). 

Liczba osób objętych programem przesiewowego badania słuchu młodzieży klas szóstych (osoby). 

Aktualizacja wskaźników 
zgodnie z listą wskaźników 
stanowiącą załącznik do SZOOP. 

28.  

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

Poddziałanie 
7.2.2 
15.Limity i 
ograniczenia 

Usunięcie przypisu 157:  
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, Załącznik  do uchwały nr 164 Rady 
Ministrów  z dnia 12 sierpnia 2014 r.  (Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1). 
 

Obecnie trwają prace nad 
aktualizacją KPRES. W związku 
z powyższym, zrezygnowano z 
przypisu, aby nie odwoływać się 
do określonej wersji dokumentu 



 

29.  

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

Poddziałanie 
7.2.2 
15.Limity i 
ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisu: 
• osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób 

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

• w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo ponad wyżej 
wymienionymi przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby 
niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej typ (jeśli dotyczy). 

Doprecyzowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020 oraz 
poprawka drobnej omyłki 
pisarskiej 

30.  

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

Poddziałanie 
7.3.1  
21.Wkład ze 
środków 
unijnych na 
poddziałanie 
(EUR) 

Było: 
1 206 760,00  
Jest: 
1 206 760,00 
 
Przypis 172: Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej (wkład 
UE i wkład krajowy) nie przekroczy kwoty 5 040 000 zł w całym okresie realizacji WRPO. 

Doprecyzowanie zapisów 
zgodnie z uwagą MIiR. Ponadto 
IZ WRPO 2014+ informuje, że 
kwota zostanie dostosowana do 
obowiązującego w danym czasie 
kursu euro po kontraktacji 
środków w  ramach naboru w 
trybie pozakonkursowym.  
 

31.  

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

Poddziałanie 
8.1.1 
6. Typy 
projektów 

Doprecyzowanie zapisu przypisu 176: 
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci 
z niepełnosprawnościami): 

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie 
lokalowej176, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym 
dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu 
działalności bieżącej przez 12 miesięcy (…) 

 
Przypis 176: 
Inwestycje infrastrukturalne, definiowane zgodnie z pkt 3 w rozdziale 8.6 Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 są finansowane ze środków EFRR, w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w 
ramach cross-financingu, (…) 

a) organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która bezpośrednio bądź po adaptacji 
byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 
wykorzystanie jest nieracjonalne; 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

Doprecyzowanie przypisu 
zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020 



 

demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat); 
c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania 

lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm 
racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w 
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.  o której mowa w 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.;  

d) (…) 

32.  

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

Poddziałanie 
8.1.1 
8. Grupa 
docelowa 

Doprecyzowanie zapisu: 
-Dzieci w wieku przedszkolnym 177 oraz ich rodzice/opiekunowie, 
-Nauczyciele i pracownicy przedszkoli,  
- Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego (w tym specjalne, integracyjne) i ich organy prowadzące. 

Usunięcie zbędnego numeru 
przypisu (zabieg techniczny) oraz 
doprecyzowanie grupy docelowej 
zgodnie z definicją OWP – 
zawartą w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020 tj. OWP zgodnie z art. 31 
ust. 1 prawo oświatowe. 

33.  

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

Poddziałanie 
8.1.1 
15.Limity i 
ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisów: 
8. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca wychowania 
przedszkolnego w OWP, który nie otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowania ze środków 
EFS. który nie korzystał w ww. zakresie ze środków EFS dostępnych w ramach programów 
operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie.  
 
 

Aktualizacja zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020 

34.  

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

Poddziałanie 
8.1.1 
15.Limity i 
ograniczenia 

Dodanie punktu: 
18. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu zawiera Załącznik nr 8 do Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

Aktualizacja  

35.  

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

Poddziałanie 
8.3.1 
4.Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu (osoby). 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 



 

36.  

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

Poddziałanie 
8.3.1 
5. Lista 
wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie (osoby). 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

37.  

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

Poddziałanie 
8.3.1 
6.Typy 
projektów 

Dodanie typu projektu: 
7.Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów. 

Zgodnie ze zmianą WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. 

38.  

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

Poddziałanie 
8.3.4 
4. Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (osoby). 

Aktualizacja wskaźników 
zgodnie z listą wskaźników 
stanowiącą załącznik do SZOOP 

39.  

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

Poddziałanie 
8.3.4 
5.Lista 
wskaźników 
produktu 

Dodanie wskaźnika: 
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (osoby). 

Aktualizacja wskaźników 
zgodnie z listą wskaźników 
stanowiącą załącznik do SZOOP 

40.  

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

Poddziałanie 
8.3.5 
4.Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 

Usunięcie wskaźnika: 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie 
uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauk (osoby/%). 
 

Wskaźnik długoterminowy nie 
jest wymagany w Szoop  

41.  

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

Indykatywny 
plan finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne 
w EUR) 

- zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Działania 1.4 
 Było (mln euro) Jest (mln euro) 
działanie 1.4 20 500 000 20 500 000 
poddziałanie 1.4.1     16 452 381     14 025 196 
poddziałanie 1.4.2      4 047 619     

6 474 804 

 oraz ze zmianami WRPO 2014+ wskazanymi w pkt 4 i 5 niniejszej tabeli. 

Zmiana kwot związana z 
przesunięciem środków w 
ramach Działania 1.4. oraz ze 
zmianami WRPO 2014+ 
wskazanymi w pkt 4 i 5 
niniejszej tabeli. 

42.  

2.Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych 
i Działań 

Załącznik 2 
Tabela 
wskaźników 
rezultatu 

Aktualizacja wskaźników. 

Dostosowanie wskaźników do 
zmienionego WRPO 2014+ 
zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską oraz Wytycznych w 



 

WRPO 2014+ bezpośredniego 
i produktu dla 
działań i 
poddziałań 

zakresie  
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych 
na lata 2014-2020 

43.  

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

Załącznik 3 
Kryteria wyboru 
projektów 
EFRR i EFS. 

Aktualizacja kryteriów EFS zgodnie z uchwałami KM WRPO 2014+z dnia 16 sierpnia 2018 roku.  
Dostosowanie załączników do 
treści uchwał KM WRPO 2014+ 
z dnia 16 sierpnia 2018 roku. 

44.  

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

Zał. 6, 7 i 8  
Roczny plan 
działania na rok 
2018 dla Osi 6, 
7 i 8 

Aktualizacja załączników, w tym zgodnie z uchwałami KM WRPO 2014+ z dnia 16 sierpnia 2018 
roku. 

Aktualizacja, w tym  zgodnie z 
uchwałami KM WRPO 2014+ z 
dnia 16 sierpnia 2018 roku 

 


