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

(w odniesieniu do wersji 1.6) 

 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.2, 1.4 

i 1.5 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

W przypadku MŚP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy 

lata od daty jego ukończenia. 

Jest: 

W przypadku MŚP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy 

lata od daty płatności końcowej. 

Doprecyzowanie zgodnie z art. 

71 Rozporządzenia ogólnego 

nr 1303/2013. 

2.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.3 

12. Instrumenty 

terytorialne 

Było: 

Preferencje punktowe dla Obszarów tracących dotychczasowe funkcje 

społeczno-gospodarcze (obszaru zależnego od sektora paliwowo-

energetycznego) 

Jest: 

Preferencje punktowe dla Miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszaru zależnego od 

sektora paliwowo-energetycznego) 

Doprecyzowanie zapisów. 

3.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.3 

Zmiana nazwy poddziałania na: „Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” 

Doprecyzowanie nazwy 

poddziałania do celu 

szczegółowego działania. 

4.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.3 

15. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Było: 

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację będzie 

przeprowadzenie audytu energetycznego oraz audytu efektywności 

energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych 

oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych 

skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. 

 

Jest: 

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację będzie 

przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante i audytu 

efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji 

faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich 

wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa oraz 

ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego 

budynku. Po zakończeniu  realizacji projektu wymagane będzie 

Doprecyzowanie wymogów 

dla beneficjentów. 
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przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post. 

5.  

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) 

Było: 

Pomoc publiczna będzie udzielania zgodnie z odpowiednimi programami 

pomocowymi, w tym: 

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014 -2020. 

Jest: 

Pomoc publiczna będzie udzielania zgodnie z odpowiednimi programami 

pomocowymi, w tym: 

a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020, 

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 

efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

Dostosowanie do obecnie 

obowiązujących rozporządzeń 

pomocowych. 

6.  

2. Informacje na 

temat Osi 

Priorytetowych i 

Działań WRPO 

Działanie 1.5 

Poddziałanie 1.5.2 

i 1.5.3 

24. Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Dodanie mikroprzedsiębiorstw. Zmiana porządkowa. 

7.  

4 .Wymiar 

terytorialny 

prowadzonej 

interwencji 

B. Wymiar 

terytorialny – 

formy 

fakultatywne 

 

Dodanie zapisu dotyczącego poddziałania 1.3.1 i 1.3.2:  

„Terytorialna preferencja w kryteriach wyboru w ramach OSI 

regionalnego "Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje 

społeczno–gospodarcze (Obszar zależny od sektora paliwowo-

energetycznego)" 

Ujednolicenie zapisów z 

kryteriami wyboru projektów 

zaakceptowanymi przez 

Komitet Monitorujący WRPO 

2014+  

8. Załącznik nr 3  

Kryteria wyboru 

projektów dla EFRR 

oraz EFS 

Wyodrębnienie poddziałań w Działaniach EFS. 

Zmiana porządkowa – dosto-

sowanie do SZOOP zgodnie 

z Uchwałą Nr 911/2015 ZWW 

z dnia 7.08.2015 

9. Załącznik nr 3  
Kryteria wyboru 

projektów dla EFRR 

Zmiana kryteriów wyboru projektów związana z przyjęciem uchwał 

w sprawie zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ 

Przyjęcie uchwał w sprawie 

zmiany Kryteriów wyboru 
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oraz EFS przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ podczas posiedzenia w dniu 

23 września 2015 roku. 

Wprowadzone zmiany stanowią załącznik nr 1 oraz nr 2 do tabeli zmian. 

projektów w ramach WRPO 

2014+ przez  Komitet Monito-

rujący WRPO 2014+ w dn. 

23.09.2015. 

10. Załącznik nr 4. 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych  

przez IZ WRPO 

2014+ w ramach 

trybu 

pozakonkursowego 

Zmieniony załącznik stanowi załącznik nr 3 do tabeli zmian. 

Uzupełnienie informacji na 

temat zidentyfikowanych 

projektów pozakonkursowych 

 


