
 

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

Lp. Numer i nazwa Działania/Poddziałania Zmiana Uzasadnienie 

1.  Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w 
ramach ZIT dla MOF Poznania  

Zwiększono kwotę naboru w II kwartale 2017 r. z 
90 000 000,00 PLN do 150 000 000,00 PLN. 

Zwiększono kwotę naboru w związku z 
uwolnieniem środków finansowych po 
zakończeniu oceny poprzedniej procedury 
konkursowej. 

2.  Poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów 
miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi i ich następstwami 

Zmieniono termin naboru: z IV kwartału 2017 r. 
na II kwartał 2017 r. 

Przyspieszenie naboru. 

3.  Podziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na II 
kwartał 2017 r. w kwocie 8 455 290,00 PLN. 

W ramach przedmiotowego naboru planowano 
ogłosić konkurs na realizację 3 Regionalnych 
Programów Zdrowotnych (RPZ). Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe doświadczenia 
dotyczące czasu na przygotowanie RPZ oraz ich 
uzgadnianie na forum Komitetu Sterującego ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia, a także ich opiniowanie przez AOTMiT, 
podjęto decyzję o wydzielenie konkursów w 
ramach poszczególnych RPZ oraz przesunięcie 
naboru na III i IV kwartał.  

4.  Zwiększono kwotę naboru zaplanowanego na III 
kwartał 2017 r. z 3 910 000,00 PLN do 
4 250 000,00 PLN. 

Przedmiotowy konkurs planowany był do 
ogłoszenia w formule Regionalnego Programu 
Zdrowotnego (RPZ). Podczas opracowywania 
ostatecznego kształtu programu zdrowotnego 
podjęto decyzje o zwiększeniu kosztów 
zaplanowanych w budżecie.  

5.  Zwiększono kwotę naboru zaplanowanego na III 
kwartał 2017 r. z 8 500 000,00 PLN do 
9 350 000,00 PLN. 

Przedmiotowy konkurs planowany był do 
ogłoszenia w formule Regionalnego Programu 
Zdrowotnego (RPZ). Podczas opracowywania 
ostatecznego kształtu programu zdrowotnego 
podjęto decyzje o zwiększeniu kosztów 
zaplanowanych w budżecie.  

6.  Dodanie nowego naboru na III kwartał 2017 r. w 
kwocie 2 125 000,00 PLN. 

IZ WRPO zaplanowała dodatkowy 
konkurs/nabór wniosków w ramach 
przedmiotowego Poddziałania. 



 

7.  Dodanie nowego naboru na IV kwartał 2017 r. w 
kwocie 12 665 000,00 PLN. 

IZ WRPO zaplanowała dodatkowy 
konkurs/nabór wniosków w ramach 
przedmiotowego Poddziałania. 

8.  Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty 
konkursowe  

Zmieniono termin naboru: z III kwartału 2017 r. 
na II kwartał 2017 r.  

Aktualizacja dotyczy przesunięcia terminu 
ogłoszenia konkursu na składanie wniosków  
o dofinansowanie na I połowę maja br. Zmiana 
taka pozwoli na pełniejsze wykorzystanie 
alokacji i osiągnięcie zakładanych wskaźników i 
celów w ramach Działania 7.1 WRPO2014+. 

9.  Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
- projekty konkursowe 

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na I 
kwartał 2017 r. w kwocie 3 704 232,00 PLN. 

Planowano ogłosić konkurs dotyczący 
deinstytucjonalizacji usług społecznych i 
zdrowotnych z zakresu geriatrii, jednakże w 
wyniku konsultacji z MZ i MR ustalono, iż 
konkurs zostanie ogłoszony w terminie 
późniejszym celem wykorzystania 
wypracowanych w ramach POWER modeli 
wsparcia osób starszych. 

10.  Dodanie nowego naboru na III kwartał 2017 r. w 
kwocie 5 295 500,00 PLN. 

IZ WRPO zaplanowała dodatkowy 
konkurs/nabór wniosków w ramach 
przedmiotowego Poddziałania. 

11.  Dodanie nowego naboru na IV kwartał 2017 r. w 
kwocie 63 042 469,00 PLN. 

IZ WRPO zaplanowała dodatkowy 
konkurs/nabór wniosków w ramach 
przedmiotowego Poddziałania. 

 


