
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 545/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 28 marca 2019 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 3.2) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Działanie 1.4. 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 20 500 000,00 
Jest: 19 109 372,00 

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

2.  

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

Działanie 1.5. 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 297 380 000,00 
Jest: 298 770 628,00 

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

3.  

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

Działanie 4.2. 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 25 200 000,00 
Jest: 24 272 915,00     
 

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

4.  

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

Działanie 4.5. 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 7 140 000,00 
Jest: 8 067 085,00 

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

5.  

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

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

Było: Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć 
wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, 
w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 
wyłącznie: 

Zwiększenie % na cross-
financing przyczyni się do 
aplikowanie o środki większej 
liczbie beneficjentów, w 
szczególności ma na celu 
zachęcić jednostki samorządu 



 

a) zakupu nieruchomości, 
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 
budynku, zainstalowanie windy w budynku, 
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 
(maks. 10% wartości projektu). 
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. 
 
Jest: Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć 
wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w 
szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 
wyłącznie: 
a) zakupu nieruchomości, 
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 
budynku, zainstalowanie windy w budynku, 
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń 
(maks. 20% wartości projektu). 
Ostateczny % wydatków jakie mogą zostać poniesione w ramach cross-financingu 
zostanie wskazany w regulaminie konkursu. 
Uwaga: wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków poniesionych na 
zakup środków trwałych nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu. 
 

terytorialnego do składania 
wniosków. 

6.  

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

Poddziałanie 6.4.1 
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 
W przypadku zwiększenia wartości wydatków w ramach cross-finansingu (zgodnie z pkt 16 
tabeli nr 2.6.4) wartość ww. wydatków może zostać zwiększona do 15% wartości projektu. 
 
Jest: W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu 

Doprecyzowanie zapisów w 
związku z wprowadzeniem  
zmian w pkt 16 Warunki 
i planowany zakres stosowania  
cross-financingu (%) 



 

oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

7.  

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

Poddziałanie 8.3.2  
6. Typy projektów 
 

Było: Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z 
pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.) . 
 
 
Jest: Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych we współpracy z pracodawcami (np. 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.) . 

Rezygnacja z zapisu dot. 
współpracy z pracodawcami 
wynika z zastosowania w 
planowanym do ogłoszenia 
konkursie podejścia popytowego.  

8.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięcie zapisu: 

6. Projekty których jednym z elementów będzie zakup sprzętu lub infrastruktury (w tym w 
ramach cross-financingu) będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana przez 
Projektodawcę trwałość inwestycji z EFS. 

Rezygnacja z zapisu dot. wynika 
z zastosowania w planowanym 
do ogłoszenia konkursie  
podejścia popytowego, który 
zakłada wyłącznie koszty 
związane bezpośrednio z usługą 
rozwojową. Nie jest zatem 
możliwe kwalifikowanie kosztów 
środków trwałych i w ramach 
cross-financingu. 

9.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
16. Warunki 
i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 

Usunięcie zapisu 

Było: Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć 
wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w 
szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 
wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 
budynku, zainstalowanie windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

Rezygnacja z zapisu dot. wynika 
z zastosowania w planowanym 
do ogłoszenia konkursie  
podejścia popytowego, który 
zakłada wyłącznie koszty 
związane bezpośrednio z usługą 
rozwojową. Nie jest zatem 
możliwe kwalifikowanie kosztów 
finansowanych w ramach cross-
financingu.  



 

(maks. 10% wartości projektu) 

Jest: Nie dotyczy 

10.  

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

Poddziałanie 8.3.2 
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Usunięcie zapisu 

Było: W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 
projektu 

Jest: Nie dotyczy 

Rezygnacja z zapisu dot. wynika 
z zastosowania w planowanym 
do ogłoszenia konkursie  
podejścia popytowego, który 
zakłada wyłącznie koszty 
związane bezpośrednio z usługą 
rozwojową. Nie jest zatem 
możliwe kwalifikowanie kosztów 
środków trwałych. 

11.  

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 1.4 20 500 000,00 19 109 372,00 
poddziałanie 1.4.1 14 025 196        12 634 568 
działanie 1.5 297 380 000 298 770 628 
poddziałanie 1.5.2 

140 380 000 
149 891 717 

 
poddziałanie 1.5.3 16 620 000 8 498 911 
działanie 4.2 25 200 000 24 272 915 
poddziałanie 4.2.1 23 940 000 23 012 915 
działanie 4.5 7 140 000 8 067 085 
poddziałanie 4.5.4 5 000 000   5 927 085 

 

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

12.  Załącznik nr 2. 

Tabela wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 

Aktualizacja załącznika w zakresie EFS 

 

 

Aktualizacja 



 

13.  Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru 
projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, 
działań i poddziałań 
(EFRR i EFS) 

Aktualizacja „Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań  
i poddziałań EFRR i EFS”.  

Aktualizacja zgodnie z 
zatwierdzonymi kryteriami na 
posiedzeniu KM WRPO 2014 +  
 

14.  Załącznik nr 4. 

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

Aktualizacja załącznika w zakresie projektów pozakonkursowych tj. projektu pt. 
„Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo- konserwatorsko-
wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz projektu pt. „Optymalizacja 
energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Aktualizacja 

15.  
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 
zatwierdzonymi kryteriami na 
posiedzeniu KM WRPO 2014 +  
Aktualizacja zgodnie z zapisami 
Szoop 2014+. 

 


