
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

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

(w odniesieniu do wersji 3.4) 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

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

Poddziałanie 4.2.2  
19. Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
/ planowany zakres 
systemu zaliczek 

Było: uproszczone formy rozliczania wydatków – nie dotyczy  
 
Jest: W ramach poddziałania 4.2.2 dopuszcza się zastosowanie uproszczonych form 
rozliczania wydatków. 

Modyfikacja zapisu w związku z 
dopuszczeniem stosowania w 
Poddziałaniu uproszczonych 
form rozliczania wydatków.  

2.  

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

Działanie 4.2  
20 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i 
przeznaczenie 
pomocy, unijna lub 
krajowa podstawa 
prawna) 

Było:  
Wsparcie będzie udzielne jako:  

− rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, o których 
mowa w art. 106 ust. 2 TFUE, na podstawie Wytycznych w zakresie reguł 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi; i/lub zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad 
udzielania pomocy. 

Jest:  
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad 
udzielania pomocy, jako:  

− rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, o których 
mowa w art. 106 ust. 2 TFUE, na podstawie Wytycznych w zakresie reguł 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi;  

− lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19  
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

Doprecyzowanie zapisów 
dotyczących reguł udzielania 
pomocy publicznej. 



 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488);  

− lub zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

3.  

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

Działanie 4.2  
22. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
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) 

Dodano: 

Do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu, zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Doprecyzowanie zapisów 
dotyczących poziomu 
dofinasowania UE w przypadku 
projektów realizowanych na 
podstawie Rozporządzenia o 
udzielaniu regionalnej pomocy 
inwestycyjnej.  

4.  

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

Poddziałanie 6.6.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 
15. Premiowane będą projekty, w których Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-
letnie doświadczenie w MOF Poznania w obszarze tematycznym, w którym realizowany jest 
program polityki zdrowotnej. 
 
Jest:  

15. Premiowane będą projekty, w których Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 3-
letnie doświadczenie prowadzenia działalności leczniczej w MOF Poznania i/lub  
w obszarze tematycznym, w którym realizowany jest program polityki zdrowotnej. 

Doprecyzowanie wynikające ze 
zmienionych kryteriów oraz 
zmian Strategii ZIT 



 

5.  

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

Poddziałanie 6.6.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 
20. Premiowane będą projekty posiadające własne zaplecze i zasoby wnioskodawcy do 
wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji medycznej jeżeli byłaby 
konieczna. 
 
Jest: 
20. Premiowane będą projekty posiadające własne zaplecze i zasoby wnioskodawcy lub 
partnera do wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji medycznej 
jeżeli byłaby konieczna. 

Doprecyzowanie wynikające ze 
zmienionych kryteriów wyboru 
projektów przyjętych przez KM 
w dniu 20.03 oraz zmian Strategii 
ZIT 

6.  

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

Poddziałanie 7.2.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 9. Projekty obejmujące deinstytucjonalizację usług społecznych i deinstytucjonalizację 
opieki medycznej osób niesamodzielnych (co do zasady starszych) oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi mogą być realizowane w ramach 5 typu projektów. 
 
Jest: 9. Projekty obejmujące deinstytucjonalizację usług społecznych i deinstytucjonalizację 
opieki medycznej osób niesamodzielnych (co do zasady starszych) oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi mogą być realizowane w ramach 5 i 6 typu projektów. 

Dostosowanie zapisów w 
związku z dodaniem nowego 
typu wsparcia nr 6.  

7.  

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

Poddziałanie 7.2.2  
17. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Było: Dla projektu realizowanego w ramach pilotażu przyjmuje się możliwość zastosowania 
wyższego udziału środków trwałych w wartości projektu, tj. na poziomie 20%. 
 
Jest: Dla projektów realizowanych w ramach 5 i 6 typu przyjmuje się możliwość 
zastosowania wyższego udziału środków trwałych w wartości projektu, tj. na poziomie 20%. 

Usunięto błędne sformułowanie. 
W ramach RPO nie można 
realizować pilotaży.  

8.  

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

Poddziałanie 7.2.3 
6.Typy projektów  

 

Było: 

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

Jest: 
Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych i 
niezawodowych rodzinach zastępczych 
 
Dodano: 

 4. Placówki wsparcia dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 
 5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, 

diagnoza FAS) (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 

Doprecyzowanie wynikające ze 
zmienionych kryteriów wyboru 
projektów przyjętych przez KM 
w dniu 20.03 oraz zmian Strategii 
ZIT.  



 

9. 

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

Poddziałanie 8.1.1 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 10. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane 
na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. 

Jest: 10. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane 
wyłącznie na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. 

Doprecyzowanie zapisu celem 
ułatwienia interpretacji kryterium 
przez wnioskodawców.  

10. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Jest: 2. Planowany okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących kryteriów 
wyboru projektów przyjętych 
przez KM w dniu 20.03. 

11. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 
i placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu 
w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły i placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach PO KL albo 
programów rządowych. 

Jest: Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły i placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 
i placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu 
w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły i placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów 
rządowych. 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących kryteriów 
wyboru projektów przyjętych 
przez KM w dniu 20.03. 

12. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Usunięcie zapisów: 

9. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty zakładające co 
najmniej jedno z poniższych działań: 

- wykorzystanie przez szkoły lub placówki systemu oświaty e-podręczników bądź e-
zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 

Dostosowanie zapisów do 
obowiązujących kryteriów 
wyboru projektów przyjętych 
przez KM w dniu 20.03, gdzie 
zrezygnowano z przedmiotowych 
kryteriów na rzecz ich 
uwzględnienia wyłącznie w  
regulaminie konkursu.  



 

2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, 

-wsparcie doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli 
w formie szkoleń z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-
materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-
2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

10. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty wykorzystujące 
pozytywnie zwalidowane produkty projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-
2013 w ramach PO KL. 

13. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 11. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 
do szkół i placówek systemu oświaty z obszaru: miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze -zgodnie z regionalnymi Obszarami 
Strategicznej Interwencji. 

Jest: 9. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane do 
szkół i placówek systemu oświaty z obszaru: miast i innych obszarów tracących 
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze - zgodnie z regionalnymi Obszarami 
Strategicznej Interwencji (jeśli dotyczy). 

Doprecyzowanie zapisów 

14. 

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

Poddziałanie 8.1.2 
15. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Było: 12. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, których 
jednym z elementów będzie doposażenie pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych 
(tj. w zależności od typu szkół: przyrody lub biologii lub chemii lub geografii lub fizyki) lub 
matematyki. 

Jest: 10. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, których 
jednym z elementów będzie stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych (tj. w zależności od typu szkół: przyrody lub biologii 
lub chemii lub geografii lub fizyki) lub matematyki . 

Doprecyzowanie zapisów oraz 
dostosowanie ich do kryteriów 
wyboru projektów przyjętych 
przez KM w dniu 20.03. 



 

15. 

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

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

Było: 93 969 867,00 
Jest: 93 038 551,00 

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

16. 

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

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

Było: 92 330 133,00 
Jest: 95 132 193,00 

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

17. 

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

Działanie 9.3. 
21. Wkład ze 
środków unijnych na 
działanie (EUR) 

Było: 85 300 000,00 
Jest: 83 429 256,00 

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

18. 

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  19 109 372,00    

 
19 109 372,00 

 
poddziałanie 1.4.1 12 634 568,00 10 634 568,00 

poddziałanie 1.4.2 6 474 804,00 8 474 804,00  
działanie 9.1 93 969 867,00 93 038 551,00    
poddziałanie 9.1.2 7 299 867,00   6 368 551,00 
działanie 9.2 92 330 133,00    95 132 193,00    
poddziałanie 9.2.1     56 330 133,00    59 132 193,00    

działanie 9.3 85 300 000,00    83 429 256,00    
poddziałanie 9.3.1 18 732 435,00       17 257 741,00    
poddziałanie 9.3.2  22 650 000,00     22 253 950,00    

 

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

19. Załącznik nr 4. 

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

Identyfikacja projektu pozakonkursowego „Poprawa, jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą  
z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę 
budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.  

Identyfikacja projektu 
pozakonkursowego.  
 



 

20. 
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 Rocznego Planu 
Działań dla Osi 6,7 i 8 na rok 
2019. 

 


