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Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  
(w odniesieniu do wersji 1.4) 

 

Lp. Rozdział Działanie / Nazwa 
elementu Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Wszystkie działania, w 
których mowa o 
dostosowaniach 
infrastruktury dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Dodano przypis do wytłuszczonego tekstu 
Wszystkie realizowane projekty uwzględniają konieczność 
dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadą uniwersalnego 
projektowania*. 
* o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

Doprecyzowanie zapisów. 

2.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działania 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
i 1.5 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto 
Przedsiębiorcy/instytucje otoczenia biznesu ubiegające się o 
wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzą/będą prowadzić 
działalność na terytorium województwa wielkopolskiego. 

Wynika z uwag Komisji 
Europejskiej zgłoszonych do 
Kryteriów Wyboru Projektu w 
ramach EFRR. Dostosowanie do 
ww. Kryteriów. 

3.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działania 1.3, 1.4 i 1.5 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano pkt. wraz z przypisem: 
Inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa 
produktów rolnych* są wykluczone ze wsparcia. 
* Czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym 
Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w wyniku których powstaje produkt będący produktem zawartym 
w ww. Załączniku. 

Doprecyzowanie demarkacji RPO 
2014-2020 a PROW 2014-2020. 

4.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 1.4.2 
7. Typ beneficjenta 

W pkt. 2 usunięto: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego S.A., Wielkopolska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Dostosowanie zapisów. 

5.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4. 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano pkt. 
W Poddziałaniu 1.4.1 wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić 
większości wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Doprecyzowanie zapisów. 

6.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4. 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano pkt. 
Przedsiębiorstwo realizujące projekt w Poddziałaniu 1.4.1 i 
uczestniczące w działaniach dotyczących promocji gospodarczej 
w Poddziałaniu 1.4.2. nie może uwzględnić w projektach tych 

Doprecyzowanie demarkacji 
pomiędzy poddziałaniami. 
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samych kosztów. 

7.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4. 
Pkt. 22 Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu 

Wykreślono: 
Wsparcie inwestycyjne: 
1. 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 
2. 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw. Zmiany powiązane z obecnie 

obowiązującymi rozporządzenia-
mi pomocowymi. 

8.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 1.4. 
Pkt. 24 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Wykreślono: 
Wsparcie inwestycyjne: 
1. 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych 
przedsiębiorstw; 
2. 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich 
przedsiębiorstw. 

9.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 1.5.2 
25. Minimalna i maksy-
malna wartość projektu 
(PLN) (jeśli dotyczy) 

Dodano: 
Min. wartość dofinansowania – 50 000 zł; 
Maks. wartość dofinansowania – 5 000 000 zł. 

Wyznaczenie min. i maks. 
wartości dofinansowania optymal-
nej dla wdrażania Programu i 
osiągnięcia wskaźników. 

10.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 3.2. 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Usunięto zapis: 
Wsparcie dotyczy budynków publicznych, których właścicielem 
jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki 
organizacyjne, a także projektów realizowanych w wyżej 
wskazanych budynkach przez podmioty będące dostawcami usług 
energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. 

Dostosowanie do katalogu 
beneficjentów Działania. 

11.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 4.1.5. 
6. Typy projektów 

Było: 
Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i 
służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii. 
Jest: 
Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii 
środowiskowych. 

Doprecyzowanie obszaru 
wsparcia. 

12.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 4.4. 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano: 
W Poddziałaniu 4.4.2 wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić 
większości wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Doprecyzowanie zapisów. 

13.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

(Pod)działania 6.1, 7.1.1, 
7.2.1, 7.3.1, 8.1.3, 8.3.3 
pkt. 14 Podmiot 
odpowiedzialny za nabór 
i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów 

Usunięto: 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów – 
Departament Polityki Regionalnej UMWW (DPR). 

Zapis nie dotyczy trybu 
pozakonkursowego. 
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14.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 
 
pkt. 6 Typy projektów 

Było: 
1. Instrumenty i usługi rynku pracy, obejmujące m.in.: (...) 
− inne aktywne instrumenty rynku pracy w przypadku ich 

zdiagnozowanego zapotrzebowania77. 
Jest: 
1. Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: (...) 
− inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku 
ich zdiagnozowanego zapotrzebowania77, 

− inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do 
aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane. 

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

15.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 
 
pkt. 15 Limity i ogranicze-
nia w realizacji projektów 

W pkt. 5 dodano: 
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. W 
przypadku osób z niepełnosprawnościami, dla których zostanie 
zdiagnozowana potrzeba wsparcia trenera pracy, realizowane będą 
działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. 
Dodano pkt. 17 i 18: 
17. Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje 
posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. 
18. 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 Staży** oraz spełnia 
podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. 
* Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i 
przybiera wówczas formę wolontariatu. 
** Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: 
http://pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk.

16.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 7.1.1, 7.1.2 
6. Typy projektów 

Dodano do pkt a instrumenty aktywizacji zawodowej: 
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby 
zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie 
stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Dodanie zapisu zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włącze-
nia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020.
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17.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 7.1.1 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
1. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w trybie 
pozakonkursowym przez jednostki organizacyjne jst, jeżeli 
tym trybem będą objęte wszystkie jednostki pomocy 
społecznej danego typu. W przypadku braku takiej możliwości 
stosowany będzie tryb konkursowy; w sytuacji nie objęcia 
trybem pozakonkursowym wszystkich ośrodków pomocy 
społecznej, premiowane będzie partnerstwo powiatowych 
centrów pomocy rodzinie wraz z ośrodkami pomocy 
społecznej i/lub miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie (w 
postaci możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu na kwotę wyższą niż wynika z Algorytmu 
podziału środków). 

 
Jest: 
1. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w zakresie 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w trybie pozakon-
kursowym przez jednostki organizacyjne jst, jeżeli tym 
trybem będą objęte wszystkie jednostki pomocy społecznej 
danego typu. W przypadku braku takiej możliwości podmioty 
te będą miały możliwość aplikowania o wsparcie w ramach 
Poddziałania 7.1.2 – tryb konkursowy. W sytuacji nie 
objęcia trybem pozakonkursowym wszystkich ośrodków 
pomocy społecznej, premiowane będzie partnerstwo 
powiatowych centrów pomocy rodzinie/miejskich ośrodków 
pomocy rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej  (w 
postaci możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu na kwotę wyższą niż wynika z Algorytmu 
podziału środków). 

Doprecyzowanie zapisu 

18.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałania 7.1.1, 7.1.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Było: 
Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej 
współpracują z PCPR/MOPR/MOPS. 
Jest: 
Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej 
współpracują z PCPR/MOPR/OPS. 

Korekta zapisu (zgodnie z 
kryterium dostępu). 
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19.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałania 7.1.1, 7.1.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkty 
- Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez 
CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej 
integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. 
- Ze środków EFS nie są finansowane turnusy rehabilitacyjne. 
Kwota środków przeznaczona na turnus może być uznana za 
wkład własny do projektu 

Dodanie zapisu zgodnie z Wytycz-
nymi w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

20.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 7.1.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkt: 
Premiowane będą projekty skierowane do osób: 
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. 

21.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Podziałanie 7.1.2 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkt: 
Procent udziału wyżej wymienionych osób wskazany zostanie w 
kryterium premiującym, określonym dla Poddziałania 7.1.2 
WRPO 2014+. 

22.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.1 
Słownik Aktualizacja słownika 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obsza-
rze włączenia społecznego i zwal-
czania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020. 

23.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałanie 7.3.2. 
Ekonomia społeczna - 
projekty konkursowe 
15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Pkt. 21. 
Było: 
(..)w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy(…) 
Jest: 
(…)w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(…) 

Korekta techniczna. 

24.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 7.3 Ekonomia 
społeczna 
Słownik pojęć 

Rozszerzono słownik. Doprecyzowanie zapisów. 
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25.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1. Ograniczenie 
i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz 
wyrównanie dostępu do 
edukacji przedszkolnej i 
szkolnej 
Poddziałanie 8.1.1 i 8.1.2 

Było: 
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). 
Jest: 
Preferencje punktowe dla Wiejskich obszarów funkcjonalnych 
wymagających wsparcia procesów rozwojowych oraz Obszarów o 
najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości 
rozwojowe zgodnie z Rozdziałem IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji punkt B4 Inne instrumenty terytorialne. 

Doprecyzowanie zapisów doty-
czących wymiaru terytorialnego. 

26.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działania 6.3, 6.4, 6.5, 7.2, 
8.1, 8.3 

Wprowadzono poddziałania 6.3.2, 6.4.2, 6.4.3, 6.6.2, 6.6.3, 7.2.3, 
8.1.4, 8.3.4, 8.3.5 dedykowane ZIT. Opisy poddziałań 6.3.2, 7.2.3, 
8.1.4, 8.3.4 stanowią załącznik nr 1 do tabeli zmian. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
szczegółowego opisu osi prioryte-
towych krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020.

27.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Poddziałania 6.3.1, 6.4.1, 
6.5.1, 7.2.2, 8.1.2, 8.3.1, 
8.3.2 
21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

Dodano przypis: 
* Wysokość wkładu ze środków unijnych może ulec zmianie po 
zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć 
w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w 
WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 
MIR). 

Konsekwencja wydzielenia 
poddziałań dla ZIT 

28.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 9.1 
Słownik terminologiczny Rozszerzono słownik. Doprecyzowanie zapisów 

29.  

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

3. Indykatywny plan 
finansowy Korekta rachunkowa. Doprecyzowanie zapisów 

30.  

Załącznik 4. Wykaz 
projektów zidenty-
fikowanych  przez 
IZ WRPO 2014+ w 
ramach trybu 
pozakonkursowego 

 Zmieniony załącznik stanowi załącznik nr 2 do tabeli zmian. Identyfikacja nowych projektów 
pozakonkursowych. 

 



Załącznik nr 1 do tabeli „Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w odniesieniu do wersji 1.4)” 
 
 
Poddziałanie 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT AKO1 
 

1. Poddziałanie Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT AKO 

2. Cel tematyczny/ Priorytet 
inwestycyjny 

Cel tematyczny 08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 
wsparcie mobilności pracowników  

Priorytet 
inwestycyjny 

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (szt.) 
Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po 
utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu (specyficzny) (szt.) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie (osoby) 
Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie (osoby) 
Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach 
programu (szt.) 

6. Typy projektów  

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą 
obejmujące: 
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji), 
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym (indywidualnych i grupowych). 

7. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 

8. Grupa docelowa 

Dotacje: 
Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup: 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby w wieku 50 lat i więcej, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój 
przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu 
równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 
Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 
2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem 
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Otrzymane dofinansowanie nie może 
stanowić wkładu własnego w innych projektach. 
WYKLUCZENIA: 
- osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, 
- rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 

9. Instytucja pośrednicząca Związek ZIT 
                                                            
1 Ostateczny kształt Poddziałania zostanie ustalony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. 



10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 
komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w 
tym zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 
komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 
wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest 
przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy 
robocze przy Komitecie.  
 
Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w 
szczególności z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia 
komplementarności pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a POWER 
stosowane są odpowiednie wytyczne horyzontalne, a także jeśli zostanie 
zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów.  

12. Instrumenty terytorialne 

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). 

13. Tryby wyboru projektów Konkursowy 

14. Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: 
Instytucja Zarządzająca – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
Związek ZIT 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 
- w zakresie oceny strategicznej ZIT – Związek ZIT 
- w zakresie oceny formalnej i merytorycznej – Instytucja Zarządzająca Departament 
Polityki Regionalnej 

15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego 
dokumentu oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone 
zostaną w regulaminie konkursu. 
 
1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 

w ramach konkursu. 
3. Projekt zakłada udzielenie minimum 35 dotacji. 
4.  Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie wszystkich typów 

przedsięwzięć (z wyłączeniem osób, które skorzystały ze szkoleń przygotowujących 
do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektów realizowanych w PO 
KL w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz osób, u których potwierdzono, że ich 
wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności 
szkolenia. Osoby te nie mają obowiązku korzystania ze szkoleń przed przyznaniem 
dotacji, o ile nabyte wcześniej umiejętności pozwalają na założenie i prowadzenie 
działalności gospodarczej). 

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalność podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

6. Projekty są skierowane do osób z obszaru ZIT AKO (w przypadku osób fizycznych 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze ZIT AKO w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze ZIT AKO). 

7. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 
kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie 



jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 
8. Rolnicy kwalifikujący się do posiadania statusu osoby bezrobotnej2 mogą ubiegać się 

o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. 
9. Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze 

ZIT AKO. 
10. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez 

okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG lub KRS. 
11. Na potrzeby monitorowania wskaźników, osoby długotrwale bezrobotne rozumiane 

są zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 
monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i 
więcej osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). 

12. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do 
ISCED 3 włącznie.  

13. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

14. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w branżach 
zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub 
branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation). 

15. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrea-
lizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie3. 

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

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. 10% wartości projektu). 

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

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% 
wartości projektu. 

18. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków i 
planowany zakres 
systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 
- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 
- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami 
ryczałtowymi. W przypadku projektów, w których 
wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości określonej w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 
stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 
Forma płatności: Zaliczkowa 

20. Pomoc publiczna  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

                                                            
2 Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149). 
3 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 



i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013)  
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

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). 

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

85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą 
publiczną) 

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) 

95% kosztów kwalifikowanych 

24. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

5% kosztów kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) 

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

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN 

26. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 



Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań4 
 

1. Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet inwestycyjny 

Cel tematyczny 09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i 
wszelką dyskryminacją 

Priorytet 
inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
korzystających z usług społecznych. 

4. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego  

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu (szt.). 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby). 

6. Typy projektów  

1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. 
Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej5: 
a) zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w 
zawodowych rodzin zastępczych; 
b) szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących 
rodzinne domy dziecka; 
c) usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się 
wychowanków pieczy zastępczej. 
Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie 
dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących 
do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej 
poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych poniżej 14 dzieci6. 

7. Typ beneficjenta  

Następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania: 
- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i 
sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami, 
- organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera 
- podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera. 

8. Grupa docelowa 

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą7 w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym dzieci, 
rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnościami oraz osoby w ich 
otoczeniu. 

9. Instytucja pośrednicząca Związek ZIT 
10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty

11. Mechanizmy 
powiązania interwencji z 
innymi działaniami/ 
poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 
komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w 
tym zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 
komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 
wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest 
przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy 
robocze przy Komitecie.  
 

                                                            
4 Ostateczny kształt Poddziałania zostanie ustalony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. 
5 Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na 
podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu. 
6 Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób. 
7 Wsparcie dla osób odbywających karę pozbawienia wolności udziela się wyłącznie w ramach PO WER. 



Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w 
szczególności z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia 
komplementarności pomiędzy regionalnymi programami operacyjnymi a PO WER 
stosowane są odpowiednie wytyczne horyzontalne, a także jeśli zostanie 
zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru projektów.  
 
Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne również z 
krajowym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który oferuje 
żywność lub podstawową pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Interwencja PO 
PŻ nastawiona jest głównie na wsparcie w zabezpieczeniu podstawowej potrzeby, jaką 
jest żywność, natomiast interwencja z EFS ma na celu aktywizację zawodową osób 
zagrożonych wykluczeniem oraz ich aktywizację społeczną przez aktywną integrację. 
Podstawowym narzędziem zapewniającym komplementarność z innymi programami 
operacyjnymi w obszarze zdrowia jest Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia, o którym mowa w Umowie Partnerstwa. Warunkiem 
koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia jest ich zgodność z 
uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań w sektorze zdrowia (Plan 
działań) podejmowanych ze środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.  
Plan działań zawiera rekomendacje dla Komitetu Monitorującego odnośnie procedur 
oraz kryteriów wyboru projektów. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach osi 
priorytetowej jest zgodność z ww. Planem działań oraz rekomendacjami Komitetu 
Sterującego. 

12. Instrumenty terytorialne 

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). 

13. Tryb wyboru projektów Konkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: 
Instytucja Zarządzająca – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
Związek ZIT 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 
- w zakresie oceny strategicznej ZIT - Związek ZIT 
- w zakresie oceny formalnej i merytorycznej – Instytucja Zarządzająca Departament 
Polityki Regionalnej 

15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego 
dokumentu oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone 
zostaną w regulaminach konkursów. 
 
1. Projekty realizowane są zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem Zasad Opracowania i Wdrażania 
Regionalnych Profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z 
Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej8. Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 
zgodny z założeniami Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od 
opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności 
oraz z kierunkami wskazanymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

3. Usługi świadczone w ramach projektów są realizowane zgodnie z opracowanymi na 
poziomie krajowym i regionalnym standardami, dobrymi praktyki i wytycznymi. 

                                                            
8 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, Załącznik  do uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.  
(Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1). 



4. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług – zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

5. Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami 
i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego.9 

6. W przypadku projektu zakładającego realizację usług społecznych okres realizacji 
projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

7. Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług asystenckich prowadzonych przez danego beneficjenta w 
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. 
Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie w ramach 
usług świadczonych w lokalnej społeczności lub w celu umożliwienia osobom 
przebywającym w opiece instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-
pobytowych, przejście do usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

8. Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów 
funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących, z 
zastrzeżeniem wynikającym z pkt 13..  

9. W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci jest 
realizowane kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne 
domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w 
ww. formach. 

10. Usługi poradnictwa specjalistycznego w tym np. poradnictwo w zakresie prawa 
rodzinnego i opiekuńczego oraz obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i 
zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnością, a także terapię rodzinną, będą 
świadczone jako jeden z elementów szerszego kompleksowego wsparcia. 

11. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 
poszczególnych obszarów (wsparcie rodziny i piecza zastępcza, wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie ofiar przemocy, 
wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie ekonomii społecznej). 

12. Projekty skierowane są do grup docelowych z obszaru ZIT (w przypadku osób 
fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze ZIT w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób bezdomnych przebywają one na 
tym obszarze,  w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjna na obszarze ZIT). 

13. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie ZIT Poznań z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

14. Premiowane będą projekty komplementarne z Działaniem 9.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną i/lub Działaniem 9.2. Rewitalizacja obszarów 
problemowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

15. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych. 
16. Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 

Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.10 
17. W ramach Działania nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania 

upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 
działań wdrożeniowych. 

                                                            
9 Dla pozostałych osób istnieje możliwość częściowej lub całkowitej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze. Zasady odpłatności 
powinny być uzależnione w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i 
specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym 
odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.  
 
 



18. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o 
dofinansowanie.11 

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

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 
pomieszczeń12 (maks. 10% wartości projektu). 

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

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego 
Poddziałania wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% 
wydatków projektu. 

18. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków / 
forma płatności 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 
- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 
- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/ kwotami 
ryczałtowymi. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie 
przekracza wartości określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 stosowanie jednej z ww. form jest 
obligatoryjne. 
 
Forma płatności: zaliczkowa 

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

1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013). 

2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

21. Wkład ze środków 
unijnych na poddziałanie 
(EUR) 

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). 

22. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych. 
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej. 

                                                            
11 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 
12 Dokładny zakres cross-financingu podano w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Podrozdział 4.5. 



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) 

95% kosztów kwalifikowalnych 

24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych  

5% kosztów kwalifikowalnych 

25. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

        (jeśli dotyczy)  

Min. 50 tys. PLN 

26. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  

Nie dotyczy  

28. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy  

 
 
2.8.1.4. Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT Poznań13 
 

1. Podziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT Poznań 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet inwestycyjny Cel tematyczny 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez 
całe życie 

                                                            
13 Ostateczny kształt Poddziałania zostanie ustalony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. 



Priorytet inwestycyjny

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podsta-
wowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w 
tym o specjalnych potrzebach 
Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (osoby) 
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy podnieśli kompetencje po opuszczeniu 
programu – specyficzny (osoby) 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu (osoby) 
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych (szt.) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie (osoby) 
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – specyficzny (osoby) 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (osoby) 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (szt.) 

6. Typy projektów  

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i 
placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych14) poprzez m.in.: 
- doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i 
młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) 
w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu). 
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw: m.in. pracy zespołowej, kreatywności, przedsiębiorczości, 
niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 
poprzez m. in.: 
- realizację projektów edukacyjnych15,  
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności 
w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, 
- realizacja realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, 
- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.   
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów 
zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) poprzez: 
opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wskazujących problemy w nauce lub z 
innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,  
b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i 

zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i 
psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i 
policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnością 

                                                            
 
 



d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna 
stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  

4. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń, dotyczących podwyższania 
kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami, m.in.: w 
ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów 
wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia 
zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz 
wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami 
zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu), 
5. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w 
szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży, w tym przez doposażenie w 
niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób 
prowadzących doradztwo. dla uczniów, w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający 
prowadzenie doradztwa (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 
lub 3)., 
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych 
funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, 
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego 
działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i 
lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez 
ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element 
projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3). 

7. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej. 

8. Grupa docelowa 

1. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych 
2. Nauczyciele i pracownicy, szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych i policealnych,  
3. Szkoły i placówki systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych) i 
ich organy prowadzące 

9. Instytucja 
pośrednicząca Związek ZIT  

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy 
powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 
komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym 
zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 
komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 
wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest 
przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy 
robocze przy Komitecie.  
Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 
z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 
regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne 
horyzontalne, a także jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru 
projektów.  

12. Instrumenty 
terytorialne 

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). 

13. Tryb wyboru 
projektów Konkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) 
Związek ZIT 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 
- w zakresie oceny strategicznej ZIT - Związek ZIT 
- w zakresie oceny formalnej i merytorycznej – Instytucja Zarządzająca Departament 



Polityki Regionalnej 

15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 
oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w 
regulaminach konkursów. 

 
1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Poddziałnia są zgodne z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

2. Projekty związane z wyposażeniem pracowni przedmiotowych zakładają 
równocześnie wsparcie skierowane do uczniów w zakresie przedmiotów 
matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych oraz doskonalenie nauczycieli w 
zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Łączny limit wydatków 
związanych z zakupem sprzętu (środków trwałych) nie przekroczy 30% wartości 
projektu (włączając cross-financing). 

3. 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 rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

4. Realizacja wsparcia w ramach Poddziałania jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół i placówek systemu oświaty 
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych) w tym zakresie. Diagnoza powinna 
być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę i/lub placówkę systemu oświaty (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych) lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkoły lub placówki 
systemu oświaty, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 

5. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

6. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty z zakresu 
edukacji ogólnej obejmujące dzieci z niepełnosprawnościami.. 
W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, których 
jednym z elementów będzie doposażenie pracowni do nauczania przyrody i/lub 
biologii i/lub chemii i/lub geografii i/lub fizyki. 

7. Stypendia dla uczniów zdolnych: 
- Wysokość stypendiów ustalają beneficjenci zgodnie z warunkami określonymi przez 
IZ, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej musi się mieścić w 
przedziale od 200 do 300 zł na ucznia. Okres, na jaki przyznawane będzie stypendium, 
wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez 
ucznia regulaminu programu stypendialnego. 
- Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów określone zostanie w regulaminie 
programów stypendialnych w oparciu o: średnią uzyskiwanych ocen z przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, (brane będą 
również pod uwagę najwyższe oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z 
przynajmniej jednego spośród ww. przedmiotów), wyniki egzaminów i sprawdzianów 
zewnętrznych, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach szczebla co 
najmniej wojewódzkiego, a także inne czynniki określone przez beneficjenta zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi przez IZ 
- Wymogiem otrzymania stypendium będzie przygotowanie i złożenie wraz z 
wnioskiem o przyznanie stypendium indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 
ucznia zawierającego co najmniej: profil ucznia, jego dotychczasowe osiągnięcia 
edukacyjne, cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium oraz wydatki 
jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium 
 - W trakcie otrzymywania stypendium uczeń – stypendysta podlega opiece 
dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego 



zatrudnionego w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest wsparcie ucznia w 
wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć 
edukacyjnych ucznia. 

8. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół/placówek systemu oświaty w 
sprzęt niezbędny do doradztwa i materiały dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy 
zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania oraz będą zgodne ze 
standardem wyposażenia określonym w wytycznych w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

9. 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, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych, c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d) 
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z 
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie]. 

Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie16. 

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

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. 10% finansowania unijnego).) 

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

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego poddziałania 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków 
projektu 

18. Warunki 
uwzględniania dochodu 
w projekcie 

Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków i 
planowany zakres 
systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-
2020): 
- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 
- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami 
ryczałtowymi. W przypadku projektów,  
w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości określonej w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 
stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 
 
Forma płatności: Zaliczkowa 

                                                            
16 Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006/ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 



20. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przezna-czenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

Nie dotyczy 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

 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). 

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

85% kosztów kwalifikowanych 

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) 

95% kosztów kwalifikowanych 

24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

5% kosztów kwalifikowanych  

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

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN 

26. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 



2.8.3.4. Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT Poznań17 
 

1. Poddziałanie Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT Poznań 

2. Cel tematyczny/ 
Priorytet inwestycyjny 

Cel 
tematyczny 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

Priorytet 
inwestycyjny 

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w 
ścisłej współpracy z pracodawcami 

3. Cel szczegółowy 
poddziałania 

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w 
szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych 

4. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby) 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS (szt.) 

5. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie (osoby) 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy (osoby) 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (szt.) 

6. Typy projektów  

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/ wychowanków szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację 
projektów z zakresu kształcenia dualnego oraz inne formy kształcenia. 
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców; 
b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego18 we współpracy z pracodawcami lub 

przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe; 

c)  realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, 
d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów. 
e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze 

szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i 
teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w 
systemie szkolnym i pozaszkolnym, (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu). 

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i 
materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia 
w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej 
(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 
1, 2). 
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym przez 
doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w 
niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób 
prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt 3). 

7. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub oświatowej 

                                                            
17 Ostateczny kształt Poddziałania zostanie ustalony po zatwierdzeniu Strategii ZIT. 
18 Podstawą prawną organizacji praktyk zawodowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w 
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.2010, Nr 244, poz. 1626).  



8. Grupa docelowa 

1. Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w 
tym również młodociani pracownicy,  
2. Nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół i 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
3. Nauczyciele i specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
4. Szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz 
ich organy prowadzące. 

9. Instytucja 
pośrednicząca Związek ZIT  

10. Kategoria regionu Słabo rozwinięty 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO (jeśli 
dotyczy) 

W realizacji Programu wykorzystywane są mechanizmy pozwalające osiągnąć 
komplementarność wewnątrzprogramową. W przypadku zidentyfikowanych potrzeb w tym 
zakresie stosowane są odpowiednie kryteria wyboru projektów, które zapewniają 
komplementarność wewnątrzprogramową. Ponadto komplementarność pomiędzy 
wypracowywanymi rozwiązaniami w poszczególnych osiach priorytetowych jest 
przedmiotem obrad forów takich jak Komitet Monitorujący czy odpowiednie grupy robocze 
przy Komitecie. 
 
Działania realizowane z EFS w ramach WRPO 2014+ są komplementarne w szczególności 
z działaniami realizowanymi w PO WER. Dla zapewnienia komplementarności pomiędzy 
regionalnymi programami operacyjnymi a POWER stosowane są odpowiednie wytyczne 
horyzontalne, a także jeśli zostanie zidentyfikowana taka potrzeba, kryteria wyboru 
projektów. 

12. Instrumenty 
terytorialne 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 
negocjacji Strategii ZIT. 

13. Tryb wyboru 
projektów konkursowy 

14. Podmiot 
odpowiedzialny 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków – Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS) 
Związek ZIT 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: 
- w zakresie oceny strategicznej ZIT - Związek ZIT 
- w zakresie oceny formalnej i merytorycznej – Instytucja Zarządzająca Departament 
Polityki Regionalnej 

15. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 
oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w 
regulaminach konkursów. 
 
1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Poddziałania są zgodne z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych będzie zgodne z katalogiem 
wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów opracowanym przez 
MEN (dostępnym na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl). Wyposażenie pracowni 
lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie indywidualnie 
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. 
Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe . 

3. Staże i praktyki oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 2014+, będą 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

4. 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 rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcz-
nie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego 
praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane 
jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego 
kształcenia. 

5. Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca szkół lub placówek 
systemu oświaty z podmiotami z otoczenia społeczno gospodarczego (m.in. 
pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy). 

6. 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. Podmiot przeprowadzający diagnozę 
powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 

7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których 
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). 

8. W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano doskonalenie zawodowe 
nauczycieli dodatkowo punktowane zostaną te projekty, które będą zakładały realizacje 
studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykony-
wania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach nowowprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie 
modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia nowych kierunków 
nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku 
pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

9. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których 
pracodawcy lub przedsiębiorcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5 % w 
kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego . 

10. Wyposażenie, doposażenie w sprzęt (środki trwałe) szkół zawodowych i placówek 
oświatowych stanowić może nie więcej niż 20% wartości projektu (włączając cross-
financing). 

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

12. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą szkoły i placówki 
systemu oświaty położone na terenach wiejskich lub położone na terenach powiatów 
gdzie osiągane są najsłabsze wyniki egzaminów zawodowych, poniżej średniej dla 
województwa. 

13. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 
kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań wdrożeniowych. 

14. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: a) 
[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, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych, c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d) 
ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z 
przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie]. 



15. Wsparcia nie uzyska projekt, który został  fizycznie ukończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie[1]. 

16. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach 
konkursu. 

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

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. 10% finansowania unijnego).) 

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

W ramach projektów współfinansowanych z EFS w ramach przedmiotowego poddziałania 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków 
projektu. 

18. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  

Nie dotyczy 

19. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Uproszczone formy rozliczania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020): 
- koszty pośrednie – rozliczane stawkami ryczałtowymi; 
- koszty bezpośrednie – możliwość rozliczania stawkami jednostkowymi/kwotami 
ryczałtowymi. W przypadku projektów,  
w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wartości określonej w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 
stosowanie jednej z ww. form jest obligatoryjne. 
 
Forma płatności: zaliczkowa 

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

1. Pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) 
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014). 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 
(EUR) 

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). 

22. Maksymalny % 
poziom dofinanso-
wania UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu 

85% kosztów kwalifikowanych 

23. Maksymalny  90% kosztów kwalifikowanych 

                                                            
[1] Art. 65.6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006/ Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 



% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 

24. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

10% kosztów kwalifikowanych  

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

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN 

26. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 

Nie dotyczy 

27. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR)  

Nie dotyczy 

28. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

29. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

30. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 



Załącznik nr 2 do tabeli „Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 (w odniesieniu do wersji 1.4)” 
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1 7.3.1 
Koordynacja 
ekonomii społecznej 
w Wielkopolsce 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 
/ROPS w 
Poznaniu 

23.06.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 
/ROPS w 
Poznaniu 

2 520 000,00 2 520 000,00 Nie 
dotyczy 2 142 000,00 

1. Liczba zainicjowanych przy 
Komitecie ds. ekonomii społecznej grup 
roboczych zrzeszających przedstawicieli 
sektora (szt.) 
2. Liczba interesariuszy ekonomii 
społecznej deklarujących poprawę 
stopnia koordynacji działań w obszarze 
ekonomii społecznej w wyniku wsparcia 
otrzymanego w programie (%) 

 
5 
 
 
 

87 II kwartał 2015 01.07.2015 31.12.2018 

2 6.1 

Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
– projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
PSZ 

WUP w Poznaniu 23.06.2015 

Powiatowe 
urzędy pracy z 
terenu 
województwa 
wielkopolskiego 

47 690 40,00 47 690 400,00 Nie 
dotyczy 40 536 840,00 

1. Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) (C) 
(osoby) (w tym kobiety) 
2. Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 
(C) (osoby (w tym kobiety) 
3. Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (szt.) 
4. Liczba osób objętych wsparciem 
aktywizacji zawodowej w programie 
(specyficzny) (osoby)   
5. Liczba osób objętych wsparciem 
aktywizacji zawodowej w programie - w 
tym kobiety(osoby) 
6. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie ( C) (osoby)   
7. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z 
długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C) - w tym 
kobiety (osoby)   
8. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie ( C) (osoby)   
9. Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby) 
10. Liczba osób z w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w programie 
(osoby)       
11. Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie  

34,65% 
 
 
 
21,08 
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3474 
 
 
4775 
 
 
2631 
 
 
4775 
 
 
2631 
 
 
 
1702 
 
 
227 
 
 
799 
 
 
2049 
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(osoby)       
12. Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 
(osoby) 

 
2026 
 

3 9.3.2 

Rozwój szkolnictwa 
zawodowego na 
terenie powiatu 
wrzesińskiego 

Powiat Wrzesiński 23.06.2015 Powiat 
Wrzesiński 76 995 000,00 76 995 000,00 Nie 

dotyczy 73 145 250,00 

1. Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia zawodowego  
2. Liczba osób korzystających ze 
wspartych obiektów infrastruktury 
kształcenia zawodowego  

 
5 
 

990 
 

II kwartał 2016 II kwartał 2015 IV kwartał 
2018 

4 10.1 

Wsparcie potencjału 
kadrowego WRPO 
2014-2020 w latach 
2015-2023 - IZ 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Polityki 
Regionalnej 
UMWW 

- - - 170 532 237,70 - - - - - 

5 10.1 

Wsparcie potencjału 
kadrowego WRPO 
2014-2020 w latach 
2015-2023 - WUP w 
Poznaniu 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
WUP w Poznaniu

- - - 38 409 453,00 - - - - - 

6 10.1 

Wsparcie potencjału 
organizacyjnego i 
instytucjonalnego 
WRPO 2014-2020 w 
latach 2015-2023 - IZ 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Polityki 
Regionalnej 
UMWW 

- - - 22 542 729,30 - - - - - 

7 10.1 

Wsparcie potencjału 
organizacyjnego i 
instytucjonalnego 
WRPO 2014-2020 w 
latach 2015-2023 - 
WUP w Poznaniu 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
WUP w Poznaniu

- - - 9 731 480,00 - - - - - 

8 10.1 

Ocena, ewaluacja i 
kontrola WRPO 2014-
2020 w latach 2015-
2023 - IZ 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Polityki 
Regionalnej 
UMWW 

- - - 13 357 510,30 - - - - - 

9 10.1 

Ocena, badania i 
analizy oraz kontrola 
WRPO 2014-2020 w 
latach 2015-2023 - 
WUP w Poznaniu 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
WUP w Poznaniu

- - - 2 255 493,00 - - - - - 

10 10.2 
Informacja i promocja 
WRPO 2014-2020 w 
latach 2015-2023 - IZ 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Polityki 
Regionalnej 
UMWW 

- - - 21 226 868,10 - - - - - 



 

11 10.2 

Informacja i promocja 
WUP w Poznaniu 
WRPO 2014-2020 w 
latach 2015-2023 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

16.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
WUP w Poznaniu

- - - 5 537 455,90 - - - - - 

12 5.2.2 

Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego 
w Wielkopolsce 
poprzez zakup 
spalinowego taboru 
kolejowego 

Koleje 
Wielkopolskie Sp. 
z o. o. 

30.07.2015 
Koleje 
Wielkopolskie 
Sp. z o. o. 

64 255 000,00 52 239 837,44 Nie 
dotyczy 44 403 861,82 

1. Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 
kolejowego (sztuki) 

4 31.08. 
2015 I kwartał 2015 I kwartał 2017 

13 5.2.2 

Rozwój publicznego 
transportu zbiorowego 
w Wielkopolsce 
poprzez zakup 
nowego i 
modernizację taboru 
dla wojewódzkich 
przewozów 
kolejowych 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

30.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Transportu 
UMWW 

304 917 000,00 247 900 000 Nie 
dotyczy 210 715 000,00

1. Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych jednostek taboru 
kolejowego (sztuki) 

15 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2018 

14 7.1.1. 

Integracja i 
aktywizacja 
społeczno-zawodowa 
osób z terenu 
województwa 
wielkopolskiego 

WUP w Poznaniu 30.07.2015 

Powiatowe 
Centra Pomocy 
Rodzinie i 
Miejskie Ośrodki 
Pomocy Rodzinie 
z terenu 
województwa 
wielkopolskiego 

82 000 000,00 82 000 000,00 Nie 
dotyczy 69 700 000,00

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu (procenty) 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu (procenty) 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) (procenty) 
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (osoby) 
5. Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C) 
(osoby) 
6. Liczba zawartych porozumień o 
współpracy na rzecz realizacji usług 
aktywnej integracji (sztuki). 

31,00 
 
 
 

35,00 
 
 
 

20 
 
 
 
 

7 215 
 
 

678 
 
 

33 

III kwartał 2015 1.01.2016 31.12.2017 

15 1.4.2 Gospodarna 
Wielkopolska 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

30.07.2015 

Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego/
Departament 
Gospodarki 
UMWW 

20 694 000,00 20 000 000,00 Nie 
dotyczy 17 000 000,00 1. Liczba wspartych przedsięwzięć 

informacyjno-promocyjnych 1 IV kwartał 2015 I kwartał 2016 II kwartał 2021 
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