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

(w odniesieniu do wersji 1.5) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Cały dokument 

4. Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

5. Lista wskaźników 

produktu 

Aktualizacja wskaźników. 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi do Zał. 2 

Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań 

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Cały dokument 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Aktualizacja zapisów dot. wymiaru terytorialnego. Korekta techniczna. 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

5. Współpraca z przedsiębiorcami stanowi integralny, jakościowy element 

projektu. IZ WRPO 2014+ w umowie o dofinansowanie projektu 

zobowiązuje beneficjenta do osiągnięcia wskaźnika rezultatu związanego 

ze wzrostem udziału przychodów z sektora biznesu w całkowitych 

przychodach realizatora projektu. 

Jest: 

5. IZ WRPO 2014+ zobowiązuje beneficjenta do wykazania we wniosku o 

dofinansowanie wskaźnika rezultatu związanego ze wzrostem udziału 

przychodów z sektora biznesu w całkowitych przychodach realizatora 

projektu. Wniosek o dofinansowanie stanowi załącznik do umowy o 

dofinansowanie i tym samym stanowi zobowiązanie do osiągnięcia 

założonych wskaźników. Nieosiągnięcie założonej wartości wskaźnika 

może skutkować obniżeniem dofinansowania. 

Doprecyzowanie zapisów dot. 

wymogów nakładanych na 

beneficjenta. 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

7. Preferencje otrzyma infrastruktura B+R stanowiąca element 

dopełniający istniejące zasoby. 

Jest: 

7. Infrastruktura B+R stanowi element dopełniający istniejące zasoby. 

Dostosowanie zapisów do 

Umowy Partnerstwa i 

Programu. 

5.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Działanie 1.1 

15. Limity 

Dodano pkt 8 i zmieniono numerację kolejnych punktów: 

8. Preferencje dla infrastruktury B+R uzupełniającej obiekty 

Dostosowanie zapisów do 

Umowy Partnerstwa i 
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Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

wybudowane/zmodernizowane w ramach perspektywy finansowej 2007 – 

2013. 

Programu. 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

8. Infrastruktura B+R musi służyć realizacji wskazanych w projekcie 

badań (beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia opisu prac B+R 

wraz w ich wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa). 

Jest: 

9. Infrastruktura B+R musi służyć realizacji wskazanych w projekcie 

badań (beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia planu prac B+R 

wraz w ich wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa). 

Dostosowanie zapisów do 

Umowy Partnerstwa i 

Programu. 

7.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt 14: 

IZ WRPO 2014+ będzie sprawozdawać na temat osiągnięcia wyników 

interwencji związanych z publiczną infrastrukturą B+R w rocznych i 

końcowych sprawozdaniach z wdrażania Programu. 

Dostosowanie zapisów do 

Umowy Partnerstwa i 

Programu. 

8.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działania 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

7. Typ beneficjenta 

Wykluczenia 

W pkt 2. Wsparcie nie może być udzielone dodano: 

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 

1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000; 

- przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów 

rolnych; 

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 

przypadkach: 

 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości 

takich produktów nabytych od producentów surowców lub 

wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub 

w całości producentom surowców; 

- na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 

członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością 

wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 

prowadzeniem działalności wywozowej; 

- pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów 

Doprecyzowanie zapisów z 

zakresu pomocy publicznej. 
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krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; 

- na zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla objętego decyzją Rady 

nr 2010/787. 

 

W pkt 3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w 

ramach pomocy de minimis dodano: 

- na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego 

towarów, przyznawanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego. 

9.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działania 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

7. Typ beneficjenta 

Wykluczenia 

W pkt 3. w myślniku dot. przedsiębiorstw prowadzącym działalność w 

sektorach rybołówstwa i akwakultury zmieniono podstawę prawną na: 

„objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000”. 

Aktualizacja podstawy 

prawnej. 

10.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.2 

pkt 22, 23 i 24 

Aktualizacja podstawy prawnej:  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na badania 

podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe 

oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z dn. 30 lipca 2015 r., poz. 1075). 

Aktualizacja podstawy 

prawnej. 

11.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.3 

6. Typ beneficjentów 

Poddziałanie 1.3.1 

Było: 

Zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług 

potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (...). 

Jest: 

Zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24 

miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa  (...). 

Doprecyzowanie zapisów. 

12.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.3 

6. Typ beneficjentów 

Poddziałanie 1.3.3 

Dodanie „na terenach inwestycyjnych”: 

- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej 

infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych oraz kampanie 

promocyjne. 

Doprecyzowanie zapisów. 

13.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodanie pkt 5.a: 

a. przedsięwzięcia w zakresie wsparcia IOB są ukierunkowane na 

świadczenie specjalistycznych usług IOB, 

Doprecyzowanie zapisów do 

kątem Umowy Partnerstwa. 
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14.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

13. Wykorzystanie stworzonych w ramach Działania terenów 

inwestycyjnych przez duże przedsiębiorstwa lub brak wykorzystania 

przedmiotowych terenów inwestycyjnych (monitorowany na podstawie 

specyficznego wskaźnika ujętego w umowie o dofinansowanie) będzie 

skutkować obniżeniem dofinansowania. 

Jest: 

13. Lokalizacja dużych przedsiębiorstw na terenów inwestycyjnych 

stworzonych w ramach Działania (monitorowana na podstawie 

specyficznego wskaźnika ujętego we wniosku o dofinansowanie 

stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie) będzie skutkować 

proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania. 

14. Niepełnie wykorzystanie terenach inwestycyjnych (monitorowane na 

podstawie specyficznego wskaźnika ujętego we wniosku o 

dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie) 

będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania. 

Doprecyzowanie zapisów. 

15.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działania 1.3, 1.4 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

Dodano: 

w tym: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 

2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dn. 7.04.2015 poz. 

488). 

Aktualizacja podstawy 

prawnej. 

16.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.2 

6. Typy projektów 

Było: 

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje 

technologiczne, procesowe, produktowe) (...) 

Jest: 

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje 

procesowe, produktowe, nietechnologiczne) (...) 

Ujednolicenie zapisów z Oslo 

Manual oraz z nazwami 

wskaźników rezultatu. 

17.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.3 

6. Typy projektów 

Było: 

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. 

Jest: 

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez: 

a) modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem 

efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, 

zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie 

technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła 

odpadowego), w tym systemy zarządzania energią, 

b) kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności 

przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-

usługowe), 

Doprecyzowanie zakresu 

poddziałania. 
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c) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ 

projektu c) to element dodatkowy. 

 

18.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.5 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Korekta odniesienia do instrumentów terytorialnych. Zmiana porządkowa. 

19.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.5 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Przesunięto do pkt nr 2 Dodatkowe limity i ograniczenia dla 

poddziałania 1.5.3: 

Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu się 

przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy 

jeszcze nie obowiązują. 

 

Dodano: 

Dodatkowe limity i ograniczenia dla poddziałania 1.5.3: 

1. Wszelkie definicje oraz zakres wsparcia musi być zgodny z przepisami 

prawa w szczególności: w zakresie efektywności energetycznej, 

odnawialnych źródeł energii, dotyczących charakterystyki 

energetycznej budynków oraz przepisów praw budowlanego i 

środowiskowego. 

2. Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu się 

przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy 

jeszcze nie obowiązują. 

3. Minimalny próg poprawy efektywności energetycznej to 25%. 

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną 

powyżej 60%.  

4. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie 

przeprowadzenie audytu energetycznego oraz audytu efektywności 

energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności 

energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych 

dla przedsiębiorstwa. 

5. Projekty będą oceniane głównie w oparciu o efektywność kosztową. 

6. Wszystkie wspierane urządzenia do ogrzewania stanowiące element 

inwestycji w efektywność energetyczną budynku muszą obowiązkowo 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 

dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 

Doprecyzowanie limitów i 

ograniczeń dla  poddziałania. 
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ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią. 

7. EFRR nie wspiera inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w 

załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacji 

energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 

20 MW. Jednakże wsparcie mogą otrzymać instalacje wykorzystujące 

wyłącznie biomasę, które nie są objęte zakresem przedmiotowym 

dyrektywy 2003/87/WE. 

 

Poddziałanie 1.5.3: Dodatkowe wymagania w zakresie projektów 

polegających na zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji: 

1. W zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparte mogą zostać 

projekty zapewniające najniższy poziom emisji CO2 oraz innych 

zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10). Realizacja 

projektu związanego z modernizacją źródła ciepła i zastosowaniem 

kogeneracji może być realizowana jedynie jako element projektu 

kompleksowej modernizacji obiektu. 

2. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 

10% uzysku efektywności energetycznej w po-równaniu do 

rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektry-cznej przy 

zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

3. Wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 

kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30%. 

4. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych 

instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje 

nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne 

rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 

5. W przypadku realizacji projektów dot. wysokosprawnej kogeneracji 

dopuszczalna moc instalacji do 1 MWe. 

 

Poddziałanie 1.5.3: Dodatkowe wymagania w zakresie projektów 

dotyczących indywidualnych pieców i mikrokogeneracji: 

1. Indywidualne piece i mikrokogeneracja - wsparcie w kotły spalające 

biomasę lub paliwa gazowe, jedynie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne 

potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji 

CO2 (w odniesieniu do istniejących instalacji o min. 30 % w 

przypadku zamiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń 

powietrza, do znacznego zwiększenia oszczędności energii a także 
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przeciw-działać ubóstwu energetycznemu. Wsparcie może zostać 

udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 

ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

2. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu 

programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. 

minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych 

do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

3. Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji 

zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających 

zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona 

jest energia ze wspieranych instalacji zapewniając, że inwestycje są 

oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. 

20.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 1.5 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

Dodano: 

w tym: 

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014 -2020. 

Doprecyzowanie zapisów 

dotyczących pomocy 

publicznej. 

21.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 2.1.1 

7. Typ beneficjenta. 

Dodano przypis: 

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im 

podległe (posiadające osobowość prawną) - poza powiatami i 

Samorządem Województwa w 2. typie projektu* 

 

*Powiaty i SWW ze względu na wyodrębnienie Poddziałania 2.1.2 nie 

mogą aplikować o wsparcie w ramach typu projektu nr 2 w 

Poddziałaniu 2.1.1. 

Doprecyzowanie zapisów 

22.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 2.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Usługi elektroniczne są udostępnione jako e-usługi publiczne co najmniej 

na poziomie dojrzałości 3 - dwustronna interakcja (dotyczy przynajmniej  

jednej usługi na poziomie projektu). Dodatkowe punkty zostaną 

przyznane projektom, dla których poziom e-dojrzałości jest wyższy (patrz 

słownik). 

Zgodnie z rekomendacjami  

Zespołu ds. koordynacji 

działań w obszarze e-

administracji, udostępniania 

informacji sektora publicznego 

oraz rozwoju kompetencji 

cyfrowych. 

23.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 2.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano punkt: 

Wszystkie projekty realizowane w obszarze zdrowia muszą wynikać z 

Planu działań w sektorze zdrowia dla WRPO 2014+, uzgodnionym z 

Komitetem Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze 

Zgodnie z uchwałą nr 2/2015 

Komitetem Sterującym do 

spraw koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia z 
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 zdrowia, przygotowywanym przez IZ WRPO 2014+. dnia 20 lipca 2015r. w sprawie 

przyjęcia wzoru Planu Działań 

w sektorze zdrowia. 

24.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 2.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

W obszarze informacji przestrzennej wspierany będzie w szczególności 

cyfrowy rozwój publicznych rejestrów geodezyjnych. W ramach tego typu 

interwencji kwalifikowane będą także wydatki związane z pracami 

przygotowawczymi (w tym pomiarami terenowymi), jednak wyłącznie w 

zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do 

wysokości 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Doprecyzowanie zapisu 

25.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 3.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było:  
7. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę 

między innymi aspekty dotyczące: planowania przestrzennego, 

oceny oddziaływania na środowisko, lokalizacji inwestycji 

względem obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów 

specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt, 

efektywności kosztowej projektu, wdrożenia inteligentnych 

systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK 

(technologie informacyjno – komunikacyjne). 

Jest: 

7. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę 

między innymi aspekty dotyczące: planowania przestrzennego, 

oceny oddziaływania na środowisko, lokalizacji inwestycji 

względem występowania na danym obszarze form ochrony 

przyrody  w tym Obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów 

specjalnej ochrony ptaków) oraz szlaków migracyjnych zwierząt, 

efektywności kosztowej projektu, wdrożenia inteligentnych 

systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK 

(technologie informacyjno – komunikacyjne). 

Podczas procesu inwestycyjnego należy uwzględniać również 

inne ograniczenia występujące dla rozwoju energii opartej o 

źródła odnawialne, takie jak: warunki hydrologiczne, wymogi 

ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczenia związane z 

ochroną bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną. 
 

Doprecyzowanie zapisu. 

26.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie 3.1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

1. Wsparcie inwestycji w zakresie energii wodnej możliwe jest 

wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, 

wyposażonych w hydro-elektrownie, przy zapewnieniu pełnej 

drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. 

 

Jest: 

Zgodnie z interpretacją MIR 

zapisu Umowy Partnerstwa.  
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1. Wsparcie inwestycji w zakresie energii wodnej możliwe jest 

wyłącznie na istniejących budowlach piętrzących lub 

wyposażonych w elektrownie wodne, przy jednoczesnym braku 

możliwości wznoszenia nowych budowli piętrzących na cele 

hydroenergetyczne, przy zapewnieniu pełnej drożności budowli 

dla przemieszczeń fauny wodnej. 

 

27.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie 3.1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów polegających na 

zastosowaniu energii wodnej: 

 

Dodano punkt: 

 

3. W przypadku wsparcia projektów dotyczących jednostek OZE 

wykorzystujących energię wody (realizowane w ramach kategorii 

interwencji 012) zastosowanie mają warunki dotyczące projektów 

mogących mieć wpływ na stan wód, które szczegółowo zostały opisane w 

CT 5 (PI 5b, Działanie 4.1). Warunkiem realizacji projektów związanych 

z gospodarką wodną będzie współfinansowane tylko projektów, które nie  

mają negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, 

które znajdują się na liście nr 1 będącej załącznikiem do Masterplanu dla 

dorzecza Odry. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący 

wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być 

zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na liście nr 2 będącej 

załącznikami do Masterplanu dla dorzeczy Odry, nie będzie dozwolone do 

czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków 

określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu 

Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku 

będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą 

Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 

przez KE. 

Uzupełnienie zapisów.  

28.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie 3.1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów polegających na 

zastosowaniu biomasy:   

Dodano punkty:  

 

2. Wpływ na emisję zanieczyszczeń powietrza, w szczególności na 

obszarach, gdzie zostały przekroczone poziomy PM10, będzie 

rozpatrywany w kryteriach wyboru projektów związanych z 

wytwarzaniem energii przy użyciu biomasy.  

3. Projekty obejmujące wykorzystanie biomasy muszą być zgodne z 

programami ochrony powietrza. 

Uzupełnienie zapisów. 
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29.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 3.2. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Wymagania dotyczące wszystkich typów projektów: 

 

Było: 

3. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki 

niskoemisyjnej dla danego obszaru lub dokumentami równoważnymi. 

Wymagana będzie także ekspertyza ornitologiczna dla każdego 

termomodernizowanego budynku. 

Jest: 

1. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki 

niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym dokumentem 

równoważnym (zgodnym z wytycznymi dla konkursu 

2/POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki niskoemisyjnej) 

Wymagany będzie także audyt energetyczny ex-ante oraz 

ekspertyza ornitologiczna dla każdego termomodernizowanego 

budynku. Po zakończeniu  realizacji projektu wymagane będzie 

przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post. 

Doprecyzowanie zapisu 

zgodnie z propozycją MIR oraz 

Programem. 

30.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 3.3.2  

Inwestycje w sieci 

ciepłownicze i 

chłodnicze  (udzielanie 

wsparcia możliwe 

dopiero po zmianie 

UP) 

Dodano przypis (w nazwie Poddziałania):Wszystkie wymienione typy 

projektów mogą być realizowane tylko i wyłącznie w przypadku, w 

którym po zakończeniu realizacji projektu będzie on spełniać wymogi dla 

efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w rozumieniu art. 2 

pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE. 

 

Doprecyzowanie zapisu 

31.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 3.3 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w 

tym mobilność miejska 

15. Limity i 

ograniczenia 

Dodano do pkt 1.: Dokumenty te powinny określać lokalne 

uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym 

obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać 

odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty 

zawierające odniesienia do takich kwestii jak np: zbiorowy transport 

pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport 

drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych 

systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo  

ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania 

czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 

(czyste paliwa i pojazdy). 

Doprecyzowanie zapisu 

32.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 4. 

6 Typy projektów 

Poddziałanie 4.1.1 

Dodano przypis: wały przeciwpowodziowe w przypadku braku 

możliwości zastosowania innych rozwiązań alternatywnych (tam, gdzie 

uzasadnione, rozbiórka wałów przeciwpowodziowych, zmiana rozstawu 

wałów w celu likwidacji przewężeń koryta przepływu wód -poszerzenie 

Doprecyzowanie zapisu.  
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 terenu międzywala). 

33.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4. 

6 Typy projektów 

Poddziałanie 4.1.2 

Było: 

 Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub 

zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania 

jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych 

zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia 

retencji korytowej) – realizowane wyłącznie na terenie województwa 

wielkopolskiego.  

Jest:  

Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub 

zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania 

jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych 

zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia 

retencji korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa. 

 

Doprecyzowanie zapisu. 

34.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4. 

6 Typy projektów 

Poddziałanie 4.1.4 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i 

zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, 

wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane 

wyłącznie na terenie województwa. 

Doprecyzowanie zapisu. 

35.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.1.  

7.Typ beneficjenta 

Było: OSP (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) 

 

Jest: OSP ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną 

Doprecyzowanie zapisów. 

36.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.1.  

15. Limity i 

ograniczenia  

W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 

dofinansowanie za wyjątkiem Poddziałania; 4.1.1. i 4.1.2 
Doprecyzowanie zapisu  

37.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.1.  

15. Limity i 

ograniczenia, 

Podziałanie 4.1.2 

Dodanie punktu 3: Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie 

działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury 

bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. 

Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące 

przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne 

najlepsze praktyki przedstawione w opracowaniach do realizacji obiektów 

małej retencji w nadleśnictwach. 

 

Doprecyzowanie zapisu 
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38.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.1.  

15. Limity i 

ograniczenia, 

Podziałanie 4.1.5 

Dodanie punktu 2: Na wsparcie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy 

przeznaczonych zostanie nie więcej niż 10% określonej w WRPO 2014+ 

alokacji dla kategorii interwencji 087 (Środki w zakresie dostosowania do 

zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, 

np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami oraz zarządzanie 

ryzykiem w tym zakresie,  w tym zwiększenie świadomości, ochrona 

ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 

katastrofami). 

 

Doprecyzowanie zapisów 

 

39.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Usunięto: 

W ramach działania nie będą wspierane projekty polegające na poprawie 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie ich 

konkurencyjności (które będą wspierane w ramach działania 1.5). 

Doprecyzowanie zapisów 

 

40.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Poddziałanie 4.2.1 

Było:  Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, w których uwzględniono komponent dotyczący 

termicznego przekształcania odpadów  będą realizowane z poziomu 

krajowego. 

 

Jest: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi, realizowane w regionach gospodarki 

odpadami w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego 

przekształcania odpadów  zapewniające zintegrowane podejście 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami będą 

realizowane z poziomu krajowego. 

Doprecyzowanie zapisów 

 

41.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 4.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Poddziałanie 4.2.1 

Dodanie przypisów: „Regiony gospodarki odpadami są wyznaczane w 

wojewódzkich planach gospodarki odpadami (wpgo)”. 

oraz „Dotyczy to zarówno regionów gospodarki odpadami, w których już 

funkcjonuje instalacja do termicznego przekształcania odpadów  jak i 

regionów, w których budowa takiego typu instalacji jest dopiero 

planowana”. 

Doprecyzowanie zapisów 

 

42.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 5.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

 Inwestycje drogowe muszą wynikać z regionalnego planu 

transportowego lub uzgodnionego z Komisją Europejską Planu 

Działań. 

Jest: 

 Inwestycje w drogi wojewódzkie muszą wynikać z Regionalnego 

Planu Transportowego dla Województwa Wielkopolskiego 

(przygotowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego) lub 

uzgodnionego z Komisją Europejską Planu Działań. 

Doprecyzowanie zapisów. 
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 Inwestycje w drogi lokalne muszą być zgodne z Regionalnym Planem 

Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego (przygotowanym 

przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego) lub uzgodnionym z 

Komisją Europejską Planem Działań. 

  
Dodano pkt. 9:  Środki przeznaczone na inwestycje w drogi 

lokalne w ramach Poddziałania 5.1.2 nie mogą stanowić więcej niż 15% 

alokacji przeznaczonej na transport drogowy w niniejszym Działaniu. 

43.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

  

 

Działanie 5.1. 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano przypis nr 77: Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć 

połączenie z istniejąca lub budowana autostradą lub drogą ekspresową 

leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, 

wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo 

elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może więc być pośrednią 

składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba, że: 

1. Na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy 

odcinkiem proponowanym a siecią TEN-T wcześniej została 

przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi 

w odpowiednim zakresie oraz 

2. Ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna 

rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady 

lub drogę ekspresową) lub prowadząca do elementu punktowego sieci 

Doprecyzowanie zapisów 

44.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Wszystkie Działania 

EFS (jeżeli dotyczy) 

20. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

Aktualizacja podstaw prawnych. 
Aktualizacja podstaw 

prawnych. 

45.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Wszystkie Działania 

EFS 

Dodano zapis: 

 

Szczegółowe informacje nt. kryteriów dostępu i premiujących zawiera 

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 

2014+. 

Doprecyzowano zapis 

46.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.1, 6.2 i 6.3 

8. Grupa docelowa 

Dodano przypis: 

(...) powyżej 29 roku życia* (...) 

* Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 

ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin. 

Doprecyzowano zapis zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w 

obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 
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47.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

6. Typ projektów 

Dodano w pierwszym myślniku: 

w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia 

zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika 

projektu Indywidualnego Planu Działania; 

Doprecyzowanie zapisu 

zgodnie z Wytycznymi  w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

48.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

6. Typ projektów 

Było: 

dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, 

stażu lub praktyk zawodowych; 

Jest: 

dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, 

pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 

Doprecyzowanie zapisu 

zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

49.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Skorygowano odniesienie do punktu: 

A.3 Obszary wiejskie. 
Zmiana porządkowa. 

50.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt: 

Powiatowe urzędy pracy realizują projekty w zakresie aktywizacji 

zawodowej przewidujące działania skierowane wyłącznie dla 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie. 

Narzędziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz 

opracowania Indywidualnego Planu Działania jest również profilowanie 

wsparcia dla uczestników projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z Wytycznymi  w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 

51.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt: 

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. 

zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 

poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

52.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt: 

Strategia, na podstawie której projekt będzie realizowany przez Lokalną 

Grupą Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania, musi być 

zatwierdzona przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie oceniane 

będzie czy  działania realizowane w projekcie wynikają ze strategii LGD 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z ustawą z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności 
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 (dotyczy wybranych konkursów). 

53.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Projekty dla sieci EURES w ramach WRPO będą realizowane w ramach 

ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej. Ich realizacja 

będzie warunkowa, uzależniona od wyników analizy społeczno-

gospodarczej obejmującej diagnozę branż, zawodów i kompetencji, w 

których USMT byłby realizowany. (dotyczy wybranych konkursów) 

 

Z uwagi na nieuregulowanie 

działań związanych z EURES 

brak możliwości realizacji 

typu wsparcia dotyczącego 

EURES w bieżącym 

konkursie. 

54.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 i 

6.3.2 

6. Typy projektów 

W pkt 4 dodano: 

lub pomostowe wsparcie finansowe. 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

55.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 i 

6.3.2 

8. Grupa docelowa 

Wykluczenia 

W pierwszym myślniku usunięto: 

Ewidencji Działalności Gospodarczej 

Od 01.07.2011 dane 

przedsiębior-ców (osób 

fizycznych) rejestro-wane są w 

Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności 

Gospo-darczej (CEIDG). Dane 

dotyczące przedsiębiorców 

zarejestrowa-nych przed 

01.07.2011 przenoszo-ne są z 

gminnych ewidencji 

działalności gospodarczej do 

systemu CEIDG. 

56.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 

 

Działanie 6.5 

 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Było: 

(...) Obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze 

(...) 

Jest: 

(...) Miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-

gospodarcze (...) 

Skorygowano nazwę zgodnie z 

pkt B4 Inne instrumenty 

terytorialne. 

57.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 i 

6.3.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być 

prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu 

do CEIDG lub KRS. 

Jest: 

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być 

prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego 

rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 
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do CEIDG lub KRS). 

58.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 i 

6.3.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt 

Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 

Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

59.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 i 

6.3.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano pkt 

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. 

zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 

poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia. 

Doprecyzowano zgodnie z 

wymogami ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 149, z późn. zm.). 

60.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.3 

Poddziałanie 6.3.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców obszarów o 

najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych i/lub mieszkańców obszaru tracącego dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-

energetycznego) -zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej 

Interwencji - OSI. 

Jest: 

Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców obszarów o 

najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych i/lub miast i innych obszarów tracących dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-

energetycznego) – zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej 

Interwencji – OSI. 

Skorygowano nazwę zgodnie z 

pkt B4 Inne instrumenty 

terytorialne. 

61.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

6. Typy działań 

Zmiana przypisu do pkt 4 

Było: 

Jw 

Jest: 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

Doprecyzowanie przypisu. 

62.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

8. Grupa docelowa 

Było:  

1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze 

sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, 

Jest: 

1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze 

sprawowana opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym: 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 
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a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. 

b) osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad 

dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas 

określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem 

macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. 

63.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano punkty: 

 Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 skierowaną jest do 

osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 

Wsparcie w ramach aktywizacji zawodowej w przypadku osób 

będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących 

współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami, 

podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 

stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby 

bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na 

podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z 

systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 

ubezpieczeń społecznych 

 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]. 

 Fakt nabycia kwalifikacji zawodowych jest rozumiany zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego. 

 Wsparcie w postaci staży* realizowane w ramach projektów jest 

zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020. 
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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. 

 Projektodawca zapewnia, iż wydatki na zakup odpowiedniej 

infrastruktury na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 nie są możliwe 

w inny sposób (niż z dofinansowania w ramach projektu). 

* 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. 

64.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji zawodowej 

osób powracających bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie 

związanej z opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3, zostanie ona 

poprzedzona opracowaniem indywidualnego planu działania (IPD) oraz 

obejmować będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, w przypadku 

identyfikacji takiej potrzeby w ramach IPD. 

Jest: 

Projektodawca zakłada, iż w przypadku realizacji aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki na dzieckiem do lat 3, w tym do 

osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 

lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i 

wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, zostanie ona poprzedzona opracowaniem indywidualnego 

planu działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 

funkcję oraz obejmować będzie zdobycie doświadczenia zawodowego, w 

przypadku identyfikacji takiej potrzeby w ramach IPD. 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 oraz 

zaleceniami MIR i zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów. 

65.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.4 

Poddziałanie 6.4.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano punkty: 

 Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną. 

 Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis 

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z 

późn. zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 oraz 

zaleceniami MIR i zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów. 
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2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

66.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.5 

6. Typy projektów 

Było: 

2. Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do 

zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez: 

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego 

Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, (...) 

Jest: 

2. Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do 

zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez: 

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego 

Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 

funkcję jako obowiązkowy element wsparcia, (...) 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 

 

67.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.5 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Podmiotowy System Finansowania: 

Było: 

Preferowane będą przedsiębiorstwa działające w branżach szybkiego 

wzrostu bądź w inteligentnych specjalizacjach. 

Jest: 

Projektodawca zobowiązany jest do skierowania co najmniej 13% 

otrzymanego dofinansowania do przedsiębiorstw działających w branżach 

zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym 

i/lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation). 

Doprecyzowano zgodnie z 

programem. 

68.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.5 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Podmiotowy System Finansowania: 

Dodano pkt: 

Usługi rozwojowe zrealizowane są wyłącznie przez podmioty wpisane do 

Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez 

Administratora RUR. 

Wymóg określony w piśmie z 

MIiR odnośnie 

zatwierdzonych przez 

Komitety Monitorujące RPO 

zestawień kryteriów. 

69.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.5 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Wsparcie typu outplacementowego: 

Dodano pkt: 

 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. 

Doprecyzowano zapisy 

zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 oraz 

zaleceniami MIR i zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów. 
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 Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis 

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 

szkoleniowej. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

zgodnych z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z 

późn. zm.), jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

70.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.5 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Wsparcie typu outplacementowego: 

W pkt 6 dodano: 

(...) doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem 

Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego 

analogiczną funkcję). 

Doprecyzowano zapis zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w 

obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

71.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Usunięto pkt: 

 Działania w ramach profilaktyki nowotworowej w kierunku 

wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego 

realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Premiowane będą projekty, które zakładają przekazanie informacji o 

stanie zdrowia pacjenta lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej 

pacjenta (stosuje się dla typów projektów nr 1, 2, 3). 

Powielenie zapisów. Zmiana 

porządkowa. 

72.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach 

profilaktyki raka piersi, szyjki macicy lub jelita grubego musi 

zapewnić udział w badaniach placówek posiadających odpo-wiednio 

kontrakt z NFZ lub umowę z MZ na dofinansowanie badań. 

Jest: 

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach 

profilaktyki raka piersi, szyjki macicy posiada lub zapewnia udział  

podmiotu posiadającego  kontrakt z NFZ w ramach Populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi/Populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 
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73.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Zakres działań możliwych do realizacji w projekcie uwzględnia 

warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Populacyjnego programu 

wczesnego wykrywania raka piersi/Programu profilaktyki raka szyjki 

macicy zawarte w Regulaminie konkursu (stosuje się dla typu projektu 

nr 2) 

 Zakres działań możliwych do realizacji uwzględnia warunki realizacji 

przedsięwzięć w ramach Programu profilaktyki i wczesnego 

wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 

zawarte w Regulaminie konkursu (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

 Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować 

podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej i/lub realizacja projektu odbywa się w partnerstwie 

z co najmniej jedną placówką podstawowej opieki zdrowotnej 

(dotyczy typu projektu 1 i 2). 

 Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 

projektu w ramach danego konkursu (stosuje się dla typów projektów 

nr 4 i 5) 

 Projekty obejmujące programy profilaktyki nowotworowej w ramach 

typu projektu nr 2 zakładają gotowość do wykonania założeń 

programu w miejscu zamieszkania pacjenta lub zapewniają dojazd do 

miejsca świadczenia usługi. 

 Premiowane będą projekty przewidujące partnerstwo pomiędzy 

podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz co najmniej 

jedną organizacją pozarządową, której działalność statutowa jest 

związana z upowszechnieniem edukacji prozdrowotnej i/lub promocją 

udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego 

wykrywania raka piersi/raka szyjki macicy (stosuje się dla typu 

projektu nr 2). 

 Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia 

również w godzinach popołudniowych oraz w sobotę lub w niedzielę 

(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

74.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

W pkt 18, 21 i 22 usunięto typ projektu nr 2. 
Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 
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75.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

W pkt 18 i 20 usunięto typ projektu nr 3. 
Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

76.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Z pkt usunięto 

 Premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem co najmniej 20% 

kobiet zamieszkałych na terenie powiatów i/lub gmin o szczególnie 

niskim poziomie zgłaszalności na badania 

mammograficzne/cytologiczne, tj. o poziomie poniżej 30% (stosuje 

się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

77.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach 

projektu stanowią w 10% kobiety, które nie wykonywały badań 

profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi/szyjki macicy 

(na podstawie SIMP), a które kwalifikują się do udziału w programie 

(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach 

projektu stanowią co najmniej w 20% kobiety, które nie wykonywały 

badań profilaktycznych w kierunku nowotworów raka piersi/szyjki 

macicy (na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania 

Profilaktyki), a które kwalifikują się do udziału w programie (stosuje 

się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

78.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach 

projektu stanowią w 10% kobiety, które zamieszkują miejscowości 

poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie 

(stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach 

projektu stanowią co najmniej w 10% osoby, które zamieszkują 

miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności 

obszary wiejskie, zgodnie z definicją GUS (stosuje się dla typu 

projektu nr 2). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

79.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Projekty będą realizowane na obszarze całego województwa 

wielkopolskiego (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Projekt jest realizowany na obszarze całego województwa 

wielkopolskiego (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 
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80.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Premiowane będą projekty które przewidują wsparcie placówek 

podstawowej opieki zdrowotnej w rozwijaniu działań profilaktycz-

nych, w szczególności w zakresie  udział położnych w wykonywaniu 

badań cytologicznych (stosuje się dla typu projektu nr 2). 

Jest: 

Premiowane będą projekty zakładające udział położnych w 

wykonywaniu badań cytologicznych (stosuje się dla typu projektu nr 

2) 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

81.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 6.6 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Po pkt 33 premiującego OSI dodano: 

(stosuje się dla typów projektów nr 4 i 5). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

82.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 7.1.2 

25. Minimalna 

i maksymalna wartość 

projektu (PLN 

 

Dodano zapis: 

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN 

Skorygowano zapis zgodnie z 

kryterium formalnym 

83.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 7.2.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z 

niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
1
 

Jest: 

Beneficjent zapewnia, że preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 

pkt. 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców, zgodnie z 

kryteriami wyboru projektów. 
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włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i/lub w przypadku możliwości 

objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, preferowane jest 

wsparcie adresowane do osób do osób o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz do osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich 

(typ2) pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi przesłankami maja 

osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

 

Było: 

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy. 

Jest: 

Okres realizacji projektu wynosi24 miesiące. 

 

Było: 

Przewiduje się premiowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami ekonomii społecznej działającymi w obszarze włączenia 

społecznego.  

Jest: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką organizacyjną 

samorządu terytorialnego i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

organizacją  pozarządową, działającymi w obszarze włączenia 

społecznego, posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług 

społecznych. W związku z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie 

z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i/lub 

organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej 

działającymi w obszarze włączenia społecznego przewiduje się możliwość 

złożenia wniosku o dofinansowanie na kwotę wyższą niż wynika z 

algorytmu podziału środków. 

 

Dodano punkty: 

 Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub 

asystenckich i/lub  wsparcie rodzin w postaci pomocy w opiece i 

wychowywaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego i/lub 

tworzenia mieszkań wspomaganych polegają na tworzeniu miejsc 
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świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej 

społeczności. Miejsca świadczenia ww. form wsparcia mogą być 

tworzone zarówno w nowych podmiotach jak i w podmiotach 

istniejących.  

 Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług 

asystenckich/opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług asystenckich Wsparcie dla usług 

opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych 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. Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez 

zwiększanie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych 

podmiotów lub podmiotów istniejących. Liczba miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług 

świadczonych w lokalnej społeczności. Liczba miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług 

świadczonych w lokalnej społeczności 

 Partner wiodący wraz z partnerami zobowiązuje się do 

rozpoczęcia/kontynuacji prac nad Strategią i planem działania na rzecz 

deinstytucjonalizacji oraz rozwoju usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności wynikających z Ogólnoeuropejskich 

wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

 Projektodawca zapewnia poszerzenie dotychczasowego zakresu 

działań profilaktycznych oraz ukierunkowanych na pracę z rodziną 

borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 Projektodawca zobowiązuje się do wdrożenia w ramach projektu  

działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej oraz zapewniających opiekę i wychowanie przede 

wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

 Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźnika efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 56%, w tym wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22%. W odniesieniu do 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno - 
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zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 12%. 

 W związku z wymaganą realizacją projektów w partnerstwie z 

jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i/lub 

organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej 

działającymi w obszarze włączenia społecznego przewiduje się 

możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na kwotę wyższą niż 

wynika z algorytmu podziału środków. 

84.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 7.2 

Wkład ze środków 

unijnych na 

poddziałanie (EUR) 

Przesunięto 5 mln Euro z 7.2.2 do 7.2.1. 

Przesunięto ze względu na 

możliwość realizacji projektów 

w partnerstwie z jednostką 

organizacyjną samorządu 

terytorialnego i/lub podmiotem 

ekonomii społecznej i/lub 

organizacją  pozarządową.  

85.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 

Zmiana nazwy 

Poddziałania 

Było: 

Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe 

Jest: 

Edukacja przedszkolna 

Aktualizacja nazwy 

86.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, a 

dofinansowanie działalności bieżącej w ramach projektu nie 

przekracza 12 miesięcy. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

87.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

W pkt 12 dodano nazwę OSI: 

- Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości 

rozwojowe 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

88.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 

Poddziałanie 8.1.2 

Poddziałanie 8.1.4 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Limit wydatków związanych z zakupem sprzętu (...). 

Jest: 

Limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych (...). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 



 

    27 | S t r o n a  

89.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.2 

Poddziałanie 8.1.3 

Poddziałanie 8.1.4 

 

6. Typy projektów 

8. Grupa docelowa 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

szkół dla dorosłych i policealnych 

Jest: 

szkół dla dorosłych i szkół policealnych 

Doprecyzowanie zapisów. 

90.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.2 

15.  Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

 Projekty związane z indywidualnym podejściem do ucznia, jeżeli 

wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb, zakładają równocześnie 

wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 

dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Doposażenie w pomoce 

dydaktyczne oraz sprzęt specjalistyczny musi być zgodne z 

założeniami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 w zakresie Indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 

ucznia młodszego. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

91.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.2 

15.  Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty z 

zakresu edukacji ogólnej obejmujące dzieci z niepełnosprawno-ściami. 

Jest: 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty z 

zakresu edukacji ogólnej obejmujące wsparciem dzieci z niepełno-

sprawnościami. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

92.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.2 

15.  Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty 

realizowane w szkołach położonych na obszarach strategicznej 

interwencji 

Jest: 

W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty 

realizowane w szkołach lub placówkach oświatowych położonych na 

obszarach strategicznej interwencji 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 
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93.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

W przypadku doposażenia w sprzęt TIK premiowane będą szkoły dla 

dzieci i młodzieży oraz placówki oświatowe, w których liczba uczniów 

przypadających na jeden komputer dostępny dla ucznia w szkołach dla 

dzieci i młodzieży jest wyższa od średniej dla województwa 

wielkopolskiego 

Jest: 

W przypadku doposażenia w sprzęt TIK Projektodawca zobowiązany jest 

do premiowania: 

a) szkół i placówek oświatowych, które osiągają najniższe wyniki 

edukacyjne w skali regionu, 

b) szkół i placówek, w których zidentyfikowano potrzebę stworzenia 

nowych lub doposażenia istniejących pracowni międzyszkolnych, 

zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

94.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 W przypadku wsparcia dotyczącego wyposażenia szkół lub placówek 

systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (w tym 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej), 

Projektodawca zobligowany jest do zobowiązania szkół i placówek 

systemu oświaty do osiągnięcia przez instytucje objęte wsparciem 

funkcjonalności określonej w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 

wsparcia. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

95.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.2 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

 Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

96.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.4 

6. Typy projektów 

Usunięto przypis w pkt 1b) 

* 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). 

 

Dodano przypis w pkt 1c) 

*Podstawą prawną organizacji kształcenia dualnego jest rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2015 poz. 

1183). 

Doprecyzowano zapisy na 

podstawie Wytycznych do 

edukacji. 

97.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 
Było: 

Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w 
Korekta zapisów. 
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Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

6. Trypy projektów tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt (...) (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt 3). 

Jest: 

Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w 

tym doposażenie w niezbędne środki trwałe (...) (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt 1). 

98.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

 W przypadku projektów ukierunkowanych na realizację zadań w 

ramach kształcenia dualnego projekt musi być realizowany przez / we 

współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w izbach 

rzemieślniczych w Wielkopolsce. 

 Dla wyodrębnionej puli projektów integralną część projektu stanowi 

współpraca szkół i placówek systemu oświaty z pracodawcami lub 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach SSE na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

99.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.4 

 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Wyposażenie, doposażenie w sprzęt (środki trwałe) szkół zawodowych i 

placówek oświatowych 

Jest: 

Wyposażenie, doposażenie w środki trwałe szkół zawodowych i placówek 

oświatowych 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

100.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.2 

6. Typy projektów 

8. Grupa docelowa 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Było: 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/CKZiU 

Jest: 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/CKZiU  lub inne 

zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU 

Doprecyzowano zapisy na 

podstawie Wytycznych do 

edukacji. 

101.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.2 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

102.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

6. Typy projektów 

Usunięto przypis w pkt 1 
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).  

Doprecyzowano zapisy na 

podstawie Wytycznych do 

edukacji. 
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103.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.3 

15. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Dodano pkt: 

 Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i placówki kształcenia 

zawodowego. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona 

przez szkoły i placówki kształcenia zawodowego lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym 

oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. 

 Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły 

uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 

wsparcia przez szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Skala 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem wsparcia przez powyższe 

podmioty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 

zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych 

przez szkoły lub placówki systemu oświaty kształcenia zawodowego w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie). 

Doprecyzowano wymogi dla 

projektodawców. 

104.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.4 

Definicje/słowniczek 

Było: 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych obejmuje formy 

uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w placówkach kształcenia. 

Jest: 

Kształcenie ustawiczne obejmuje kształcenie w szkołach dla dorosłych, a 

także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 

obowiązek szkolny. 

Doprecyzowanie zapisów. 

105.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie  9.1.1 

6. Typy projektów 

Było: 

Projekty podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym i lokalnym 

Jest: 

Projekty podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, 

ponadlokalnym i lokalnym 

Doprecyzowanie zapisu do 

kryteriów wyboru projektów. 

106.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie  9.1.1 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano wytłuczony zapis: 

1. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane 

zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi 

sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa lub powiatu – 

w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez 

niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem 

Doprecyzowanie zapisów 

zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 

marca 2015 r. 

w sprawie zakresu treści map 

potrzeb zdrowotnych 
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map potrzeb zdrowotnych, opracowanych przez Ministerstwo 

Zdrowia. 

107.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie  9.1.2 

6. Typy projektów 

Było: 

inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 

i chronionego 

Jest: 

inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego 

 

Było: 

b) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury 

usług społecznych, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, powiązane z procesem aktywizacji społeczno-

zawodowej i deinstytucjonalizacji usług
2
 (np. specjalistyczne placówki 

terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, 

ośrodki wsparcia dziennego i całodobowego, w tym kluby seniora, kluby 

samopomocy, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy 

społecznej, środowiskowe domy samopomocy) 

Jest: 

b) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury 

usług społecznych, powiązane z procesem aktywizacji społeczno-

zawodowej i deinstytucjonalizacji usług
3
 (np. specjalistyczne placówki 

terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, 

ośrodki wsparcia, placówki wsparcia dziennego , w tym kluby seniora, 

kluby samopomocy, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy 

pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy 

dziecka, placówki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 

szczególności CIS i ZAZ) 

 

Było: 

- remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, kupno lokalu (z 

remontem), w uzasadnionych przypadkach budowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku, zakup wyposażenia 

Jest: 

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. 

                                                           
 

2 Tam, gdzie bardziej zasadne jest zastosowanie form instytucjonalnych, ich wsparcie również będzie możliwe. 
3 Tam, gdzie bardziej zasadne jest zastosowanie form instytucjonalnych, ich wsparcie również będzie możliwe. 
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- remont, przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych 

przypadkach budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, zakup 

wyposażenia 

108.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Podziałanie  9.1.2 

6. Typy projektów 

Usunięto wytłuszczony zapis: 

wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów 

wsparcia dziennego dzieci w wieku do lat 3, (np. żłobki, kluby dziecięce, 

oddziały żłobkowe) oraz działań na rzecz zwiększania liczby miejsc w 

istniejących instytucjach (wyposażenie, dostosowanie, adaptacja, w 

uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów) 

 

Doprecyzowanie zapisu 

zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. Nr 45, poz. 235 z późn. 

zm.) oraz z Rozporzą-dzeniem 

Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 

2011 r. w sprawie wymagań 

lokalo-wych i sanitarnych 

dotyczących żłobków i klubów 

dziecięcych (Dz. U. Nr 69, 

poz. 367) 

109.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 9.1.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Nie będzie wspierana infrastruktura służąca powstawaniu nowych 

miejsc realizacji usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym w formach instytucjonalnych. Wsparcie infrastrukturalne dla 

usług w formach instytucjonalnych może być oferowane jedynie w 

odniesieniu do już istniejących miejsc - gdy nie ma możliwości 

przejścia do usług w formie zdeinstytucjonalizowanej z powodu stanu 

zdrowia odbiorców usług bądź nadmiernie wysokich kosztów 

świadczenia usług w formach zdeinstytucjonali-zowanych. Inwestycje 

w infrastrukturę usług w formach instytucjonalnych są możliwe 

jedynie w zakresie zmiany sposobu użytkowania, remontu 

i przebudowy budynku. 

 

Jest: 

Nie jest finansowana infrastruktura opieki instytucjonalnej. (patrz 

słownik). 

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 

110.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 9.1.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano punkty: 

4. Inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej w ramach Działania 

9.1 lub w ramach cross-financingu są realizowane w oparciu o analizę 

sytuacji wewnątrzregionalnej  

5. Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że 

zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny 

sposób oraz że potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 

analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

6. Preferowane jest wsparcie infrastruktury, służącej zwiększaniu 

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 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110690367
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dostępności do usług świadczonych w lokalnej społeczności (patrz 

słownik). 

7.  

Dodano wytłuszczony zapis: 

Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne 

z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej
4
 oraz 

Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 

111.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddziałanie 9.1.2 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodano punkt: 

- Projekty dotyczące inwestycji w nową infrastrukturę opiekuńczą dla 

dzieci do lat 3 w pierwszej kolejności są realizowane w powiatach, w 

których taka infrastruktura nie występuje,* a potrzeba wydatkowania 

środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych 

w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat). 

* Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości tworzenia tych 

podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu 

analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości 

funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. 

Dodanie zapisu zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

112.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

 

Działanie 9.1 

Słownik pojęć 

Dodano do słownika pojęcia: 

Deinstytucjonalizacja usług  

Mieszkanie wspomagane 

Opieka instytucjonalna  

Usługi społeczne 

Usługi świadczone w lokalnej społeczności 

Doprecyzowano zapisy 

113.  

Poddziałanie 9.3.1. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Dodano wytłuszczony zapis: 

 

Budowa nowych obiektów dozwolona jest na zasadzie wyjątku i powinna 

być należycie uzasadniona, przy uwzględnieniu analizy potrzeb/trendów 

demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat) 

oraz analizy opcji wykazującej, że inne alternatywy 

wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (o ile 

nie jest możliwa w tym celu modernizacja, adaptacja istniejącej na 

danym terenie substancji).  Infrastruktura powinna być zaprojektowana 

zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania 

 

Doprecyzowano zgodnie z 

zapisami WRPO 2014+. 

114.  
2. Informacje na 

temat Osi 

Poddzialanie 9.3.2. 

15. Limity 
Dodano wytłuszczony zapis: 

Budowa nowych obiektów dozwolona jest na zasadzie wyjątku i powinna 

Doprecyzowano zgodnie z 

zapisami WRPO 2014+. 

                                                           
 

4 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)  
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Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

być należycie uzasadniona, przy uwzględnieniu analizy potrzeb/trendów 

demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat) 

oraz analizy opcji wykazującej, że inne alternatywy 

wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne 

(wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja 

istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona 

ekonomicznie). Infrastruktura powinna być zaprojektowana zgodnie z 

koncepcja uniwersalnego projektowania 

 

115.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Poddzialanie 9.3.3. 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

 

Dodano wytłuszczony zapis: 

Budowa nowych obiektów dozwolona jest na zasadzie wyjątku i powinna 

być należycie uzasadniona, przy uwzględnieniu potrzeb/trendów 

demograficznych na danym obszarze (w perspektywie kolejnych 3 lat) 

oraz analizy opcji wykazującej, że inne alternatywy 

wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (w 

sytuacji udokumentowanego braku możliwości adaptacji istniejących 

obiektów). Infrastruktura powinna być zaprojektowana zgodnie z 

koncepcja uniwersalnego projektowania 

Doprecyzowano zgodnie z 

zapisami WRPO 2014+. 

116.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 9.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodaje się w Poddziałaniu 9.3.2: 

9. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do 

działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych 

poziomów edukacji realizowane są pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania przez beneficjenta pozytywnej opinii  Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji. 

10. Wsparcie dot. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w 

odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród 

uczniów niższych poziomów edukacji  musi wynikać  z inteligentnych 

specjalizacji lub strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiadać na 

zidentyfikowane deficyty, poparte weryfikowalnymi danymi. 

Doprecyzowanie zgodnie z 

zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014 

- 2020 

117.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

 

Działanie 9.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Dodaje się w Poddziałaniu 9.3.3: 

9. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w odniesieniu do 

działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych 

poziomów edukacji realizowane są pod warunkiem wcześniejszego 

uzyskania przez beneficjenta pozytywnej opinii  Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w zakresie planowanej inwestycji. 

10. Wsparcie dot. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego w 

odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród 

uczniów niższych poziomów edukacji  musi wynikać  z inteligentnych 

specjalizacji lub strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiadać na 

zidentyfikowane deficyty, poparte weryfikowalnymi danymi 

Doprecyzowanie zgodnie z 

zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014 

- 2020 
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118.  Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego i 

produktu dla działań i 

poddziałań 

Skorygowana tabela stanowi załącznik nr 1 do tabeli zmian. Korekta techniczna 

119.  Załącznik nr 3  

Kryteria wyboru 

projektów dla EFS 

 

Działanie 7.1. 

Aktywna integracja, 

Poddziałanie 7.1.1 

Aktywna integracja – 

projekty 

pozakonkursowe 

Poddziałanie 7.1.2 

Aktywna integracja – 

projekty konkursowe. 

Zmiana kryteriów wyboru projektów związana z przyjęciem w trybie 

obiegowym Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

 

Zmienione kryteria stanowią załącznik nr 2 do tabeli zmian. 

 

Zmiana kryteriów wyboru 

projektów związana z 

przyjęciem w trybie 

obiegowym Uchwały nr 

25/2015 Komitetu 

Monitorujące-go Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

z dnia 28 sierpnia 2015 roku. 

 


