
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 360 /2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 lutego 2019 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 3.1) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

 Podziałanie 3.2.2 
6 typy projektów  

Było: Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej 
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
 
Jest: Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej 
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, budynków 
zamieszkania zbiorowego lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

Rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego wsparcia w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków 
JESSICA2. 

2.  

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

Podziałanie 3.2.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów. 
Pkt. 14  

Było: W przypadku Poddziałania 3.2.2 o wsparcie mogą ubiegać się także podmioty 
spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie to może 
zostać udzielone jedynie na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku użyteczności publicznej (zgodnie z definicją z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie), w którym prowadzona jest działalność o jakiej mowa w ww. 
definicji.  
 
Jest: W przypadku Poddziałania 3.2.2 o wsparcie mogą ubiegać się także podmioty 
spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą. Wsparcie to może 
zostać udzielone jedynie na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji 
energetycznej budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania 
zbiorowego (zgodnie z definicjami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), w 
którym prowadzona jest działalność, o jakiej mowa w ww. definicjach. 

Rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego wsparcia w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków 
JESSICA2. 

3.  

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

Działanie 3.2. 
21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Było: 101 000 000,00 
Jest: 102 530 000,00 

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



 

4.  

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

Podziałanie 
3.2.2,3.2.1,3.2.3,3.2.4 
24 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

 
Było: 15% wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 / 5% dla projektów 
rewitalizacyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie 
wyboru projektu do dofinansowania zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
Jest: 15% - wnoszony na zasadach, o których mowa w art. 38 ust. 9 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 / 5% w przypadku wspierania 
projektów spełniających kryteria dotyczące rewitalizacji podlegające ocenie na etapie 
wyboru projektu do finansowania zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Wielkopolskiego.  

Doprecyzowanie zapisów. 

5.  

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

Podziałanie 3.2.2, 3.2.1, 
3.2.3 i 3.2.4 
Przypis nr 39 i 40 

Modyfikacja zapisów przepisów: 
Było: Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Dotyczy projektów rewitalizacyjnych, w których kryteria dotyczące 
rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania. 
 
Jest: Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Wielkopolskiego. Dotyczy wspierania projektów spełniających kryteria dotyczące 
rewitalizacji podlegające ocenie na etapie wyboru projektu do finansowania. 

Doprecyzowanie zapisów. 

6.  

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

Podziałanie 3.2.2 
30. Katalog 
ostatecznych odbiorców 
instrumentów finansowych 

Było: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; jednostki zależne od jednostek 
samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne 
realizujące zadania własne gminy; samorządowe jednostki organizacyjne;, organizacje 
pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); spółdzielnie i 
wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego; podmioty prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe 
na rzecz partnera publicznego; podmioty będące dostawcami usług energetycznych w 
rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE, podmioty spoza sektora publicznego prowadzące 
działalność gospodarczą z zastrzeżeniem pkt. 15 -  Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów, szkoły wyższe. 
 
Jest: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; jednostki zależne od jednostek 
samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne 
realizujące zadania własne gminy; samorządowe jednostki organizacyjne; państwowe 
osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne, organizacje pozarządowe (dotyczy 
podmiotów posiadających osobowość prawną); spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego; podmioty prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera 
publicznego; podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu 

Rozszerzenie zakresu 
podmiotowego wsparcia w celu 
zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków 
JESSICA2. 



 

Dyrektywy 2012/27/UE, podmioty spoza sektora publicznego prowadzące działalność 
gospodarczą z zastrzeżeniem pkt. 15 -  Limity i ograniczenia w realizacji projektów, 
szkoły wyższe. 

7.  

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

Działanie 3.3. 
21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Było:222 275 177,00 
Jest: 220 745 177,00 

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

8.  

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

Poddziałanie 4.4.2  
Pkt. 6 Typy projektów 

Było: Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i/lub  
infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest 
 
Jest: Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub 
infrastruktury do zbiórki i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

Doprecyzowanie zapisów. 

9.  

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

Poddziałanie 4.4.2  
25. Minimalna i 
maksymalna wartość 
projektu (PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Było: Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 200 tys. zł.  
 
Jest:  Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 50 tys. zł. 

Umożliwienie realizacji w 
ramach Poddziałania mniejszych 
projektów.  

10.  

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

Działanie 6.1  
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
 

Dodano: 

Projekt współfinansowany z EFS obejmuje środki na realizację zadań wynikających z 
ustawy o promocji zatrudnienia (…) z podziałem na: 

a) projekt PUP uwzględniający wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją 
Europejską (wydatki kwalifikowalne), co oznacza, że w przypadku form 
wsparcia – dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wydatki są 
pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto); 

b) środki na finansowanie kwoty podatku VAT w ramach wsparcia 
polegającego na dofinansowaniu podjęcia działalności gospodarczej oraz 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, który 
nie będzie podlegał rozliczeniu z Komisją Europejską i nie będzie objęty 
projektem PUP.  

Dostosowanie zapisów SZOOP 
do zmiany Wytycznych w 
zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFS na 
lata 2014 – 2020. 



 

11.  

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

Działanie 6.1  
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
pkt. 2 

 

Było: 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).  

Jest: Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego 
(w przypadku osób fizycznych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które uczą 
się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego, lub 
w przypadku innych podmiotów gdy posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa wielkopolskiego). Dla wsparcia skierowanego do imigrantów i 
reemigrantów zamierzających przybyć do Polski w celu osiedlenia się i którzy 
wyrażają chęć udziału w projekcie EFS nie ma konieczności zapewnienia 
niniejszego wymogu. 

Doprecyzowanie zapisów 
zgodnie z kryteriami wyboru 
projektów. 

12.  

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

Działanie 6.1, 6.2  
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
pkt. 2 (6.1), pkt 16 (6.2) 

 

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

Jest: Wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu 
podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na 
ZUS.  

Uwzględnienie zapisów 
znowelizowanych Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

13.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
Poddziałanie 6.4.2 
23. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 

Było: 90% kosztów kwalifikowanych 
 
Jest: 95% kosztów kwalifikowanych 

Zwiększenie % maksymalnego 
poziomu dofinansowania 
projektów (poprzez zwiększenie 
udziału budżetu państwa w 
montażu finansowym) ma na celu 
zachęcenie potencjalnych 
beneficjentów, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego do 
aplikowania o wsparcie w 
ramach Działania. 



 

przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 

14.  

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

Poddziałanie 6.4.1  
Poddziałanie 6.4.2 
24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

Było:10% kosztów kwalifikowanych 
 
Jest: 5% kosztów kwalifikowanych 

Zmniejszenie wymaganego 
minimalnego wkładu własnego 
projektów (poprzez zwiększenie 
udziału budżetu państwa w 
montażu finansowym) ma na celu 
zachęcenie potencjalnych 
beneficjentów, w tym jednostki 
samorządu terytorialnego do 
aplikowania o wsparcie w 
ramach Działania. 

15.  

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

Poddziałanie 7.2.2 
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) 

Było: 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie 
spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia 
ich dostępności 
 
90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie 
usług opieki nad osobami zależnymi (z wyłączeniem wsparcia przewidzianego w 
innych PI w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) oraz poprawa dostępu do 
usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym – m.in. tworzenie miejsc 
opieki 
 
Jest: 95% kosztów kwalifikowalnych 

Ujednolicenie montażu 
finansowego dla wszystkich 
rodzajów projektów w 
Poddziałaniu poprzez 
zwiększenie udziału budżetu 
państwa w celu zachęcenia 
potencjalnych beneficjentów do 
aplikowania o wsparcie w 
ramach Działania. 

16.  

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

Poddziałanie 7.2.2  
24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: 5% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie 
spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia 
ich dostępności 

10% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie 
usług opieki nad osobami zależnymi (z wyłączeniem wsparcia przewidzianego w 
innych PI w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) oraz poprawa dostępu do 
usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym – m.in. tworzenie miejsc 

Ujednolicenie montażu 
finansowego dla wszystkich 
rodzajów projektów w 
Poddziałaniu poprzez 
zwiększenie udziału budżetu 
państwa w celu zachęcenia 
potencjalnych beneficjentów do 
aplikowania o wsparcie w 
ramach Działania. 



 

opieki 

Jest: 5% kosztów kwalifikowalnych 

17.  

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

Podziałanie 7.2.3 
Przypis nr 167 

Było: Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób 
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
w zawodowych rodzin zastępczych; 

Jest: Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób 
do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

w zawodowych rodzinach zastępczych167.  
1 Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przyznawanej osobom sprawującym rodzinną 
pieczę zastępczą na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia osobom sprawującym 
rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu. 

Doprecyzowanie zapisów. 

18.  

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

Poddziałanie 8.1.2, 8.1.3, 
8.1.4 
4. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
 
 

Aktualizacja nazwy wskaźnika: 

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

 

Aktualizacja zgodnie z 
obowiązującym WRPO 2014 +  

19.  

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

Poddziałanie 8.1.2, 8.1.3, 
8.1.4 
5. Lista wskaźników 
produktu 

Aktualizacja nazwy wskaźnika: 

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

 

Aktualizacja zgodnie z 
obowiązującym WRPO 2014 + 

20.  

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 3.2 101 000 000 102 530 000 
poddziałanie 3.2.1 32 816 748        34 346 748 
działanie 3.3 222 275 177 220 745 177 

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



 

poddziałanie 3.3.1 
84 359 994 

   82 829 994    
 

 

21.  Załącznik nr 2.  

Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 
 

Aktualizacja załącznika w zakresie EFS  Aktualizacja. 

22.  Załącznik nr 4.  

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

Aktualizacja załącznika w zakresie projektu pozakonkursowego „Budowa 
zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 
kolejową E20” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Aktualizacja.  

23.  
Załącznik nr 
6,7,8  

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

Aktualizacja Rocznego Planu Działań dla Osi 6,7 i 8 na rok 2019. Aktualizacja zgodnie z zapisami 
Szoop 2014+. 

 


