
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6122/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 listopada 2018 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 2.7) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Działanie 1.2 
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 10% alokacji na 
Działanie i jest możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów 
dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki.  
 
Jest: Wsparcie dużych przedsiębiorstw jest możliwe jedynie pod warunkiem 
zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. 

Rezygnacja z ograniczenia w 
aplikowaniu o wsparcie dla 
dużych przedsiębiorstw.  

2.  

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

Działanie 4.3  
Typy projektów  

Nowe brzmienie przypisu:  

RLM (równoważna liczba mieszkańców) – należy przez to rozumieć ładunek substancji 
organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych, jako wskaźnik pięciodobowego 
biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), w ilości 60g tlenu na dobę (art. 86 ust. 3 
pkt. 2  ustawy Prawo wodne). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana dalej „RLM aglomeracji” 
uwzględnia ścieki pochodzące:  

1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu 
mieszkańcowi aglomeracji; 

2) z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji 
odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu. 

Dostosowanie przypisu do 
zmienionych aktów prawnych  



 

3.  

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

Działanie 4.3  
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: Wszystkie realizowane projekty muszą uwzględniać wymagania rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

Jest: Wszystkie realizowane projekty muszą uwzględniać wymagania rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszarów aglomeracji. 

Aktualizacja Wytycznych w 
sprawie sposobu wyznaczania 
obszarów aglomeracji 

4.  

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

Działanie 4.3 
15.Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów 

Było: Warunkiem finansowania projektów w danej aglomeracji będzie weryfikacja 
granic aglomeracji zgodnie z nowelizacją z dnia 30 maja 2014 r. ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo Wodne. 

Jest: Warunkiem finansowania projektów w danej aglomeracji będzie weryfikacja 
granic aglomeracji zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 
poz. 1566 ze zm). 

Dostosowanie do zmienionych 
przepisów  

5.  

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

Działanie 6.1 
8. Grupa docelowa 

Doprecyzowanie  zapisu: 
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 (rezygnacja z profilowania nastąpi 
w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa regulująca 
funkcjonowanie PUP), należące co najmniej do jednej z poniższych grup (…) 

Dodanie zapisu wynika ze 
zmiany ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (lub ustawy o innym tytule 
regulującą tę materię), której 
wejście w życie planowane jest 
na styczeń 2019r. 

6.  

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

Działanie 6.2 
15.Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisu: 
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 (rezygnacja z profilowania 
nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa regulująca 

Dodanie zapisu wynika ze 
zmiany ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (lub ustawy o innym tytule 
regulującą tę materię), której 
wejście w życie planowane jest 

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



 

funkcjonowanie PUP). 
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 (rezygnacja z profilowania nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać 
znowelizowana ustawa regulująca funkcjonowanie PUP). 

na styczeń 2019r. 

7.  

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

Działanie 6.2 
15. Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisu: 
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 2018 r. poz. 1265, 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.) (obecnie obowiązująca – z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia 

Aktualizacja aktów prawnych. 

8.  

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

Działanie 8.2 
6. Typy projektów 

Korekta zapisu: 
Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku 
aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich 
kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy 
potrzebę podniesienia kompetencji. 

Ujednolicenie zapisów 
wskazanych w SZOOP-ie z 
zapisami Rocznym Planie 
Działania na 2018 rok dla Osi 
Priorytetowej 8 Edukacja 
przyjętego na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  

9.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.  
Planowany okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. 
 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

10.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
3. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 100 osób. 
 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 



 

11.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Usunięcie zapisów: 
5. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane do 
osób w wieku 50 i więcej lat (min 50 % uczestników).  
6. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 
wyłącznie do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach. 
7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 
wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) 
oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

12.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisów: 
8. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [ETAP 
I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 
EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o 
dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań określony przed 
rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych (…). 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

13.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Usunięcie zapisu: 
9. Zdobyte w związku z udziałem w projekcie kompetencje muszą być potwierdzone 
uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego. Szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych 
i językowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji 
osiągniętych przez uczestników projektów. Dodatkowo w przypadku kursów 
językowych certyfikat zewnętrzny potwierdza zdobycie określonego poziomu biegłości 
językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

14.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
11. W przypadku projektów w zakresie TIK standard wymagań dla kompetencji 
informatycznych cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został 
określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020.Beneficjent opracowuje kryteria oceny oraz przeprowadzenia weryfikacji 
osiągnięcia przez uczestników projektów efektów uczenia zdefiniowanych w standardzie 
wymagań.   Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje 
ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacji, Komunikacji i 
Tworzenia treści, na dowolnym poziomie zaawansowania.  

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 



 

15.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
12. Beneficjent utrwala i przechowuje wyniki walidacji przeprowadzonej w ramach 
projektu na potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres przynajmniej 10 lat od 
ogłoszenia konkursu. przechowywania dokumentacji projektowej. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

16.  

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

Działanie 8.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
13. W przypadku szkoleń językowych poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość 
sfinansowania wyłącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, 
przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, i wydaniem zewnętrznego certyfikatu,  
pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z 
niepełnosprawnościami, kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną 
oraz kosztów pośrednich. 
Usunięcie zapisu: 
14. Usługi towarzyszące (np. dojazdy uczestników projektu, opieka nad osobą 
zależną) będą kwalifikowalne tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

17.  

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

Działanie 8.2 
Poddziałanie 8.3.2 
Poddziałanie 8.3.5 
 
15. Limity i ograniczenia 

 
Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 3 8 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

Zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie trybów wyboru 
projektów szczegółowe kryteria 
wyboru projektów z zakresu EFS 
zawarte są w Rocznych Planach 
Działań, stanowiących załącznik 
nr 8 do SZOOP  

18.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
Poddziałanie 8.3.3 
 
21.Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR). 

8.3.2 Aktualizacja zapisu: 
7 791 357,00 na 10 485 962,00 
 
8.3.3 Aktualizacja zapisu: 
15 204 225,00 na 12 509 620,00 

Realokacja środków w związku z 
oszczędnościami powstałymi w 
trakcie realizacji projektu 
pozakonkursowego „Czas 
zawodowców”. 

19.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
3.Planowany okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż nie przekracza: przy 
projektach I typu Wsparcie uczniów/wychowanków szkół (…) 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 



 

20.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
4.Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty lub osób obejmowanych 
wsparciem i pracodawców w odniesieniu do zawodów i kompetencji. Diagnoza 
powinna być przygotowana i przeprowadzona we współpracy z pracodawcami (w 
odniesieniu do zawodów i kompetencji), powiatowymi urzędami pracy oraz szkołami, 
a wyniki powinny być przekazane organom prowadzącym szkoły (starostwa) bądź 
osobie upoważnionej  do podejmowania decyzji. Diagnoza powinna być 
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny 
podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz 
zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę uprawnioną do podejmowania 
decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze 
wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. W 
przypadku realizacji działań polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni 
lub warsztatów szkolnych z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie/doposażenie to 
jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości organizacji kształcenia w ramach danej 
kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie programów  stażowych. W zakresie 
wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych diagnoza powinna obejmować 
wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego 
posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna również uwzględniać rekomendacje 
instytucji z otoczenia społeczno- gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty.  W zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych diagnoza 
powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu 
technicznego posiadanego wyposażenia. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element 
wniosku o dofinansowanie. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

21.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
5.Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły  
i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne. Skala 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki 
systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne (nakłady środków na 
ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
zawodowe i ustawiczne w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
o dofinansowanie (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań realizowanych 
w ramach programów rządowych.(…) 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 



 

22.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
7.Wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ na rzecz wyposażenia szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania 
CKZiU jest realizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w podrozdziale 6.1 pkt 17 
20. Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
(jeśli dotyczy). 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

23.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
9. W kryteriach wyboru projektów (typ I i II) dodatkowo punktowane będą projekty, 
w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy 
w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub 
branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

24.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
10.W przypadku realizacji projektów (typ I), w których przewidziano doskonalenie 
zawodowe nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów dodatkowo 
punktowane zostaną te projekty, które będą zakładały premiowane w pierwszej 
kolejności  będą projekty, które zakładają realizację studiów podyplomowych lub 
kursów kwalifikacyjnych (…). 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 

25.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
12. W kryteriach oceny strategicznej ZIT AKO punktowane jest m.in.: prowadzenie 
przez wnioskodawcę w okresie realizacji projektu biura projektu na terenie Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej (…) 

Korekta techniczna. 

26.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
13. Projekty których jednym z elementów będzie zakup sprzętu lub infrastruktury 
(w tym w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych systemu 
oświaty będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana przez 
Projektodawcę trwałość inwestycji z EFS. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 



 

27.  

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

Poddziałanie 8.3.5 
15.Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
15.Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: 
[ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w 
regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie 
we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań 
określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard 
wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych (…). 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.  

3. Indykatywny 
plan finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne 
w EUR) 

Indykatywny plan 
finansowy 
(wydatki kwalifikowalne 
w EUR) 

Realokacja środków: 
- z Podziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb 
pozakonkursowy do Podziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb 
konkursowy (2 694 605 euro), 
- z Poddziałania 1.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 
gospodarczego w ramach ZIT dla MOF Poznania do Poddziałania 1.3.1 Wsparcie 
inkubacji przedsiębiorstw i Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji 
przedsiębiorstw (łącznie 2 mln euro), 
- z Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu do 
Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania (415 240 euro). 

Zwiększenie efektywności 
wydatkowania środków  

29.  Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru 
Projektów dla EFRR  
i EFS 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami nr 112/2018 oraz 115/2018 Komitetu 
Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 8.10.2018r. 

Aktualizacja 

30.  Załącznik nr 4 

Załącznik 4. Wykaz 
projektów 
zidentyfikowanych przez 
IZ WRPO 
2014+ w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Aktualizacja załącznika w zakresie włączenia na Wykaz projektu 
pozakonkursowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, zmian w zakresie 
projektu realizowanego w ramach Podziałania Poddziałania 3.2.2 przez BGK oraz 
usunięcie z wykazu projektu pozakonkursowego planowego do realizacji w ramach 
Podziałania 1.3.4.  

Dostosowanie załącznika do 
zapisów uchwały ZWW podjętej 
w dniu 5 października 2018 r. 
oraz Uchwały z dnia 12 września 
2018 r.  

31.  
Załącznik nr 
6,7,8 

Roczny Plan Działania na 
rok 2018 dla Osi 6, 7 i 8  

Aktualizacja Rocznych Planów Działania, w tym w zakresie kryteriów wyboru 
projektów w RPD dla Osi 7 i 8 zgodnie z uchwałą nr 113/2018 oraz uchwałą nr 
114/2018 Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 8.10.2018r. 

Aktualizacja 

 


