Wykaz najważniejszych zmian do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2017 rok (wersja czerwiec 2017)
Lp.

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Zmiana

1.

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego

Zmniejszono kwotę naboru z 12 928 395,12
PLN do 11 582 891,36 PLN.

2.

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno –
ściekowa

Zwiększono kwotę naboru 39 700 291,80 PLN
do 46 100 791,80 PLN.

3.

Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno –
ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Dodanie nowego naboru na październik 2017 r.
w kwocie 7 372 410,80 PLN.

4.

Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Dodanie nowego naboru na październik 2017 r.
w kwocie 2 058 562,75 PLN.

5.

Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań drogowych (drogi
wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu
Województwa Wielkopolskiego oraz drogi,
których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub
Mandatów Terytorialnych OSI)
Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego
układu powiązań drogowych (drogi
wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu
Województwa Wielkopolskiego oraz drogi,
których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub
Mandatów Terytorialnych OSI)

6.

7.

Zmieniono termin naboru: z wrzesień 2017 r. na
październik 2017 r.

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności

Zmiana związana z planowanymi zmianami w
Mandacie Terytorialnym Leszczyńskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji
Zwiększono kwotę naboru w związku z
uwolnieniem środków finansowych po
zakończeniu oceny.
IZ WRPO zaplanowała dodatkowy
konkurs/nabór wniosków w ramach
przedmiotowego Poddziałania w związku z
uwolnieniem kwot z poprzedniego konkursu.
IZ WRPO zaplanowała dodatkowy
konkurs/nabór wniosków w ramach
przedmiotowego Poddziałania w związku z
uwolnieniem kwot z poprzedniego konkursu.
Zmiany związane z rozstrzygnięciami
poprzedniej procedury konkursowej.

Zmniejszono kwotę naboru z 200 000 000,00
PLN do 135 000 000,00 PLN.
Zwiększono kwotę naboru: z 43 125 000,00 PLN
do 57 900 000,97 PLN.

Zmiany związane z rozstrzygnięciami
poprzedniej procedury konkursowej.

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na
wrzesień 2017 r. w kwocie 5 955 000,00 PLN.

Z uwagi na przyjęcie do dofinansowania dużej
liczby dobrych jakościowo projektów w
konkursie, który został rozstrzygnięty w czerwcu
(zwiększono zaplanowaną alokację)
zdecydowano o rezygnacji z kolejnego
konkursu.
Z uwagi na brak rekomendacji dotyczących

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób
pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
8.

Uzasadnienie

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na

zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne

grudzień 2017 r. w kwocie 4 250 000,00 PLN.

9.

Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na
wrzesień br. z 9 350 000,00 PLN do
3 736 005,00 PLN.

10.

Zwiększono kwotę naboru zaplanowanego na
grudzień br. z 2 550 000,00 PLN do
8 500 000,00 PLN.

11.
12.

13.
14.
15.

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności
zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty konkursowe

Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna –
projekty konkursowe
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w
ramach ZIT dla MOF Poznania

Zmieniono termin naboru: z sierpień 2017 r. na
wrzesień 2017 r.
Zmieniono termin naboru: z wrzesień 2017 r. na
październik 2017 r.

Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na
lipiec br. z 73 046 149,00 PLN do 71 451 179,00
PLN.
Dodanie nowego naboru na grudzień 2017 r. w
kwocie 1 166 602,87 PLN.
Dodanie nowego naboru na grudzień 2017 r. w
kwocie 8 138 440,39 PLN.

przeprowadzenia badań przesiewowych w
kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
a także biorąc pod uwagę liczne negatywne
opinie AOTMiT do programów zdrowotnych
dotyczących ww. schorzenia podjęto decyzje o
rezygnacji z przedmiotowego naboru.
Zmniejszono kwotę naboru w związku z
ostatecznym kształtem programu zdrowotnego,
który uległ modyfikacji na podstawie uwag
wskazanych w opinii Agencji Oceny Technologii
Medycznej i Taryfikacji.
Przedmiotowy konkurs planowany był do
ogłoszenia w formule Regionalnego Programu
Zdrowotnego (RPZ). Podczas opracowywania
programu zdrowotnego podjęto decyzje o
rozszerzeniu zaplanowanych w programie
działań, a w konsekwencji zwiększeniu kosztów
zaplanowanych w budżecie programu.
Zmiany związane z przedłużającą się procedurą
oceny Regionalnych Programów Zdrowotnych
przez AOTiM.
Zmiany związane z przedłużającą się procedurą
uzgadniania Planu działań w sektorze zdrowia
oraz ewaluacją Dziennego Domu Opieki
Medycznej realizowanego w ramach POWER, a
mającego być jednym z elementów
przedmiotowego konkursu.
Doprecyzowanie wyliczeń dostępnej alokacji.
IZ WRPO i IP WRPO zaplanowały dodatkowy
konkurs/nabór wniosków w ramach
przedmiotowego Poddziałania.
IZ WRPO i IP WRPO zaplanowały dodatkowy
konkurs/nabór wniosków w ramach
przedmiotowego Poddziałania.

