
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/2018 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 2.8) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Dodanie celu szczegółowego: 
Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad osobami z 
niepełnosprawnościami. 
 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązującej wersji WRPO 
2014+ 

2.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
6. Typy projektów 

Dodanie typów dla trybu pozakonkursowego: 
Tryb pozakonkursowy: 
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym 
dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo 
tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach 
instytucji dziennego opiekuna; 
2. dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
3. sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez 
pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u 
dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 
 

Umożliwienie wyboru projektów 
w trybie pozakonkursowym 
ułatwi aplikowania o środki 
jednostkom samorządu 
terytorialnego. Powyższa 
możliwość wynika z zapisów 
zaktualizowanego WRPO 2014+. 

3.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
6. Typy projektów 

Korekta typu wsparcia: 
6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania 
elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. 
telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1, lub 3 lub 7), 

Aktywizacja zawodowa osób 
powracających lub wchodzących 
na rynek pracy po przerwie 
związanej z opieką nad osobą z 
niepełnosprawnościami może 
zostać zrealizowana m.in. 
poprzez zastosowanie przez 
pracodawców i przedsiębiorców 
rozwiązań na rzecz godzenia 
życia zawodowego z prywatnym.  



 

4.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
7. Typ beneficjenta  

Dodanie typu beneficjenta dla trybu pozakonkursowego: 
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) – tryb 
pozakonkursowy 
 

Umożliwienie wyboru projektów 
w trybie pozakonkursowym  

5.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
13. Tryb wyboru 
projektów 

Dodanie trybu pozakonkursowego: 
Pozakonkursowy albo Konkursowy 

Umożliwienie wyboru projektów 
w trybie pozakonkursowym 

6.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Przeniesienie ogólnych zapisów dotyczących zarówno trybu konkursowego jak i 
pozakonkursowego:  
1. Projekty realizowane są zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego tj.: Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
2. 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. 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. 
4. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 
kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań wdrożeniowych.  
5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie.  
6. Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera Załącznik nr 6 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Projekty ubiegające się o 
wsparcie w konkursach skierowanych wyłącznie dla beneficjentów z Obszarów 
Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych lub w konkursach, w ramach 
których wyodrębniono pulę środków dla projektów realizowanych w formule OSI 
Ośrodków Subregionalnych muszą być zgodne z zapisami właściwych terytorialnie 
Mandatów Terytorialnych Ośrodków Subregionalnych. 

Wprowadzenie możliwości 
wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym wymusiło 
wydzielenie zapisów 
dotyczących limitów i ograniczeń 
dla trybu konkursowego i 
pozakonkursowego. W związku z 
powyższym zapisy ogólne 
dotyczące obu trybów zostały 
przeniesione na początek.  



 

7.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Dodanie zapisów dotyczących trybu pozakonkursowego: 
Tryb pozakonkursowy: 
1. Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może 
zostać objęte również dziecko do 4 roku życia. 
2. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobków, klubów dziecięcych gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki 
prowadzonych przez daną instytucję. Powyższy warunek nie ma zastosowania w 
przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  
3. Realizacja wsparcia w zakresie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dokonywana jest na 
podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania placówek w tym zakresie. 
Diagnoza musi zawierać m.in.: analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 
przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, uzasadnienie 
zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 
4. Okres finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki jest nie 
dłuższy niż 24 miesiące. 

Umożliwienie wyboru projektów 
w trybie pozakonkursowym 

8.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisów: 
6. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [ETAP 
I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 
EFS, który będzie poddany ocenie, b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o 
dofinansowanie lub w regulaminie konkursu określony przed rozpoczęciem form 
wsparcia i zrealizowany w projekcie standardu 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 
(załącznik nr 2 do Wytycznych). 

9.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie przypisu nr 90 w pkt 5 
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 Staży90 oraz spełnia 
podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu (jeśli dotyczy). 
 
* Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-
ramy-jakosci-stazy-i-praktyk. http://stazeipraktyki.pl/program  
 

Aktualizacja strony internetowej. 

10.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisu: 
8. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby 
miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy 
warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

Doprecyzowanie zapisów w 
związku z uwzględnieniem 
dodatkowych typów projektu nr 7 
i 8 dotyczących usług opieki nad 
osobami z 
niepełnosprawnościami 



 

11.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Dodanie zapisu:  
9. Projekty uwzględniające wsparcie skierowane na aktywizację zawodową osób 
pełniących funkcje opiekuńcze względem osób z niepełnosprawnościami będą 
zapewniać kompleksowe wsparcie obejmujące zarówno aktywizację zawodową 
opiekunów, jak i finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w 
społeczności lokalnej (w formie zdeinstytucjonalizowanej) (jeśli dotyczy). 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

12.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisów:  
11. 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 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (jeśli dotyczy). 

Aktualizacja aktów prawnych. 

13.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
15. Limity i ograniczenia 

Doprecyzowanie zapisów: 
12. Premiowane będą projekty zakładające utworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 
lat 3 w gminie, w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2016 2017 
roku był niższy od średniej dla kraju w roku 2016 2017 (tj. 7,8 8,6%) (jeśli dotyczy). 

Aktualizacja danych 

14.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
16. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 

Doprecyzowanie zapisów:  
W przypadku realizacji (w trybie pozakonkursowym i konkursowym) wyłącznie typu 
1 projektu, tj. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub 
klubach dziecięcych albo (w trybie konkursowym) typu 1 łącznie z typem 2 i/lub 5, 
wartość wydatków w ramach cross-financingu może zostać zwiększona do 15% wartości 
projektu. 

Doprecyzowanie zapisów w 
związku z umożliwieniem 
wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym. 

15.  

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

Działanie 6.5 
6. Typy projektów 

Dostosowanie przypisu: 
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 8 ustawy o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 
2014-2020 



 

16.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
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 może określić IZ RPO 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. IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej w 
przypadkach wskazanych w ww. Wytycznych. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 
2014-2020 

17.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Usunięcie zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
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). 

Informacje dotyczące 
preferowania przedsiębiorstw 
działających w branżach 
zidentyfikowanych jako branże o 
największym potencjale 
rozwojowym lub branże 
strategiczne dla danego regionu 
zostaną zawarte w Regulaminie 
konkursu. Z wytycznych  
obszarowych nie wynika 
konieczność formułowania 
kryterium w ww. zakresie.  

18.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
6. W ramach wsparcia rozwojowego MŚP, preferowane będzie wsparcie skierowanie do 
pracowników o niskich kwalifikacjach oraz osób pracowników powyżej w wieku 50 lat 
i więcej roku życia oraz pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast 
średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą.  
 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 
2014-2020 

19.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
7. Projektodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 
danego konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 6 
subregionów podregionów: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim 
wraz z oraz miastem mieście Poznań. (Pod pojęciem subregion podregion rozumie się 
obszar zgodny z systemem statystycznym jednostek terytorialnych w Polsce 

Dostosowanie zapisów do 
definicji jakimi posługuje się 
standard NUTS. Ponadto 
wydzielenie osobno podregionu 
poznańskiego oraz Miasta 
Poznań ma na celu zwiększenie 
liczby realizowanych projektów 
na obszarze podregionu 



 

stanowiącym część standardu NUTS (NUTS 3) stosowanym także przez Główny Urząd 
Statystyczny. Jednocześnie podregion miasta Poznań został włączony do podregionu 
poznańskiego tworząc subregion poznański) 

poznańskiego.  

20.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
8. Minimalna wielkość grupy docelowej w ramach projektu realizowanego w wybranym 
subregionie podregionie nie może być niższa niż odpowiednio: 2 377 2 797 osoby 
z subregionu podregionu kaliskiego, 2 227 2 631 osób z subregionu podregionu 
konińskiego, 2 161 2 541 osób z subregionu podregionu leszczyńskiego, 1 318 1 546 
osoby z subregionu podregionu  pilskiego, 7 106 3 705 osób z subregionu podregionu 
poznańskiego, 4 804 osoby z podregionu Miasto Poznań. 
 

Aktualizacja danych 

21.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
9. Planowany okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy 

Doprecyzowanie zapisu, który 
pozwoli wnioskodawcą na 
elastyczniejsze zaplanowanie 
okresu realizacji projektu. 

22.  

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

Działanie 6.5 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
Podmiotowy System Finansowania 
 
10. Roczny obrót1 projektodawcy wnioskodawcy jest równy lub wyższy od  
2 000 000,00 PLN. 
 

Zmiana stylistyczna. 
Dostosowanie do brzmienia 
kryterium. 

23.  

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

Poddziałanie 6.6.1 
5. Lista wskaźników 
produktu 

Dodano wskaźnik: 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby) 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 
(załącznik nr 2 do Wytycznych).  

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



 

24.  

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

Poddziałanie 8.3.1 
6. Typy projektów 

Korekta typu wsparcia: 
3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia 
zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2). 

Zmiana techniczna. Drugi typ 
wsparcia dotyczy wyposażenia 
pracowni, w związku z 
powyższym nie jest powiązany z 
podnoszeniem kompetencji i 
kwalifikacji. 

25.  

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

Poddziałanie 8.3.1 
6. Typy projektów 

Korekta typu wsparcia: 
7.Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów (wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w pkt. 1). 

Doprecyzowanie zapisu. 
Powyższe wynika z zapisów 
WRPO 2014+ jak i z 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020, iż 
wsparcie kompetencji 
kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych może być 
realizowane jako uzupełnienie 
działań realizowanych na rzecz 
wsparcia kształcenia 
zawodowego (projekty 
kompleksowe). 

26.  

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

Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
3. Planowany okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy 

Doprecyzowanie zapisu, które 
ma na celu elastyczniejsze 
zaplanowanie okresu realizacji 
projektu przez wnioskodawców. 

27.  

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

Poddziałanie 8.3.1 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
8. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza 
powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty 
lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym 
oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania 
decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze 
wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 
W przypadku realizacji działań polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni lub 
warsztatów szkolnych (Typ projektu nr 2) z diagnozy musi wynikać, iż 
wyposażenie/doposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości organizacji 

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



 

kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie programów 
stażowych. Ponadto diagnoza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego 
spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (jeśli 
dotyczy). 

28.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
6. Typy projektów 

Dostosowanie przypisu nr 193: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) 
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1632). 

Aktualizacja aktów prawnych 

29.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
12. Instrumenty 
terytorialne 

Korekta zapisu: 
Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 
negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 
instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 
właściwe Wytyczne MIR). 
Nie dotyczy 

Aktualizacja zapisu 

30.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
2. Planowany okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy 

Doprecyzowanie zapisu, które 
ma na celu elastyczniejsze 
zaplanowanie okresu realizacji 
projektu przez wnioskodawców. 

31.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Dodanie zapisu: 
3. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane w pierwszej kolejności do: osób w 
wieku 50 lat i więcej, osób w wieku powyżej 24 lat (tj. od 25 roku życia), osób o niskich 
kwalifikacjach lub osób z miast średnich, w tym w szczególności miast średnich 
tracących funkcję społeczno-gospodarczą. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 
Kierowanie w pierwszej 
kolejności wsparcia do 
wskazanych grup osób wynika z 
zapisów WRPO 2014+ oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
 



 

32.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu:  
4. W przypadku realizacji projektu uczestnikom zapewni się możliwość uzyskania 
potwierdzenia szkoleń lub kursów zawodowych zakończą się one egzaminem 
i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub 
dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. 
 

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

33.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Dodanie zapisu: 
5. Minimalna wielkość grupy docelowej w ramach projektu realizowanego w wybranym 
podregionie nie może być niższa niż odpowiednio: 1 373 osoby z podregionu kaliskiego, 
1 345 osób z podregionu konińskiego, 1 119 osób z podregionu leszczyńskiego, 834 
osób z podregionu pilskiego, 1 296 osób z podregionu poznańskiego, 1 178 osób z 
podregionu Miasto Poznań. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 
Dodanie przedmiotowego 
kryterium wynika z zapisów, 
które wskazują na obowiązek 
realizacji wsparcia z 
wykorzystaniem podejścia 
popytowego.  
 

34.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Usunięcie zapisów: 
3. Projekt zakłada wsparcie dla co najmniej 60 osób. W przypadku skierowania wsparcia 
wyłącznie dla grupy 50+ zakłada się objęcie wsparciem minimum 30 osób. 
5. Premiowane będą projekty, w których kierunki kształcenia (m.in. kursy) 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). 
6. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty zakładające 
wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z 
pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych 
itp.). 
 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 
Kryterium dotyczące wsparcia 
określonej liczby osób zostało 
zastąpione kryterium dotyczącym 
minimalnej wielkości grupy 
docelowej w poszczególnych 
podregionach. Natomiast 
rezygnacja z  kryteriów 
premiujących dotyczących 
premiowania kierunków 
kształcenia zgodnie z 
zapotrzebowaniem rynku pracy 
oraz zakładających wsparcie 
uczenia się w formach 
pozaszkolnych organizowanych 
we współpracy z pracodawcami 
wynika z zastosowania w ramach 
przedmiotowego poddziałania 



 

podejścia popytowego.  

35.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Usunięcie zapisów: 
7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 
wyłącznie do osób w wieku 50 i więcej lat.  
8. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 
wyłącznie do osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach. 
9. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane premiowane będą projekty, 
których minimum 90% uczestników uzyska kwalifikacje. 
10. 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. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 
Kryteria premiujące dotyczące 
osób w wieku 50 i więcej lat oraz 
w wieku 25 lat i  więcej o niskich 
kwalifikacjach zostały obecnie 
uwzględnione w kryteriach 
dostępu. Kierowanie w pierwszej 
kolejności wsparcia do 
wskazanych grup osób wynika z 
zapisów WRPO 2014+ oraz 
wytycznych w obszarze edukacji.  
Ostatni konkurs dotyczący 
kształcenia osób dorosłych 
realizowanych w ramach PO KL 
został ogłoszony w 2013 roku. 
Obecnie DEFS nie widzi 
zasadności dalszego 
nieobejmowania wsparciem 
osób, które korzystały ze szkoleń 
w ramach POKL. 
Ponadto w związku z 
zastosowaniem podejścia 
popytowego nie ma zasadności 
premiowania projektów, w 
których minimum 90% 
uczestników uzyska kwalifikacje. 

36.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisu: 
13. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 
danego konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 6 
podregionów: kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim oraz mieście 
Poznań. (Pod pojęciem podregion rozumie się obszar zgodny z systemem 
statystycznym jednostek terytorialnych w Polsce stanowiącym część standardu 
NUTS (NUTS 3) stosowanym także przez Główny Urząd Statystyczny. 

Dostosowanie zapisu do 
zmienionych na Komitecie 
Monitorującym WRPO 2014+  
kryteriów wyboru projektów. 
Modyfikacja przedmiotowego 
kryterium wynika z zastosowania 
w ramach poddziałania 8.3.2 



 

 podejścia popytowego zgodnie z 
zapisami Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w 
obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

37.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity i ograniczenia 

Korekta zapisów: 
14. 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 (…) (jeśli dotyczy). 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 
(załącznik nr 2 do Wytycznych). 

38.  

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

Działanie 9.1 
21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Było: 
96 300 000,00 
Jest: 
93 969 867,00 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w 
ramach Programu. 

39.  

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

Działanie 9.2 
21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Było: 
80 000 000,00 
Jest: 
82 330 133,00 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w 
ramach Programu. 

40.  

3. Indykatywny 
plan finansowy 
(wydatki 
kwalifikowalne 
w EUR) 

Indykatywny plan 
finansowy 
(wydatki kwalifikowalne 
w EUR) 

- zmiana kwot wkładu UE związana z przesunięciem środków w ramach Działań: 
 Było (mln euro) Jest (mln euro) 
działanie 3.3 222 275 177 222 275 177 
poddziałanie 3.3.1     84 155 177     85 041 742 
poddziałanie 3.3.4      18 120 000     

17 233 435 

działanie 9.3 85 300 000 
85 300 000 

poddziałanie 9.3.1 19 619 000 
18 732 435 

Realokacja środków w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków w 
ramach Programu. 



 

poddziałanie 9.3.5 5 000 000 
5 886 565 

działanie 4.1 35 518 000 
35 518 000 

poddziałanie 4.1.2 28 084 000 
27 235 217 

poddziałanie 4.1.3 2 322 286 
3 171 068 

 oraz ze zmianami wskazanymi w pkt 38 i 39 niniejszej tabeli. 
 

41.  Załącznik nr 3 
Kryteria Wyboru 
Projektów dla  EFS 

Aktualizacja kryteriów zgodnie z uchwałami Komitetu Monitorującego WRPO 2014+  
z dnia 18.12.2018r. 

Aktualizacja 

42.  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 
Projekty przyczyniające się do wzrostu liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 
zatrudnialności osób, które pełnią funkcje opiekuńcze. 

Dostosowanie załącznika do 
zapisów uchwały ZWW podjętej 
w dniu 13 grudnia 2018 roku. 

43.  
Załącznik nr 
6,7,8 

Roczny Plan Działania na 
rok 2019 dla Osi 6, 7 i 8  

Przyjęcie Rocznych Planów Działania na rok 2019 dla Osi 6, 7 i 8 w zakresie kryteriów 
wyboru projektów zgodnie z uchwałami Komitetu Monitorującego WRPO 2014+ z dnia 
18.12.2018r. 

Przyjęcie Rocznych Planów 
Działania na rok 2019 dla Osi 6, 
7 i 8. 

 


