
 

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

Dodanie nowego naboru na II kwartał 2017 r. w 
kwocie 90 000 000,00 PLN. 

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

2.  Poddziałanie 5.1.1 Zmieniono nazwę podziałania: z Wzmocnienie 
regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 
wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego na 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) 
 
Dodanie nowego naboru na III kwartał 2017 r. w 
kwocie 200 000 000,00 PLN. 
 

Dostosowanie zgodnie z zapisami 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
WRPO 2014+.  
 
 
 
 
 
 
 
IZ WRPO zaplanowała dodatkowy 
konkurs/nabór wniosków w ramach 
przedmiotowego Poddziałania. 

3.  Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

Zmieniono typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie. 

Doprecyzowano i zaktualizowano zapisy. 

4.  Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na III kwartał 
br. 

Zmiana związana z rozstrzygnięciami 
poprzedniej procedury konkursowej. 

5.  Poddziałanie 6.4.1  Wsparcie aktywności 
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi 

Zmieniono typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie. 

Doprecyzowano i zaktualizowano zapisy. 

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

Zmieniono typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie. 

Doprecyzowano i zaktualizowano zapisy. 

7.  Podziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności 
zawodowej 

Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na I 
kwartał br. z 6 800 000,00 PLN do  2 116 500,00 
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   
2 naboru na III kwartał.  

8.  Zmieniono typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie w konkursie zaplanowanym na 
II kwartał br. oraz zmniejszono kwotę naboru z 
10 605 790,00 PLN do  8 455 290,00 PLN. 
 

W ramach przedmiotowego naboru nie 
zaplanowano konkurs z zakresu rehabilitacji, w 
związku z powyższym usunięto przedmiotowy 
typ wsparcia. Ponadto dostosowano kwotę 
naboru do budżetów zaplanowanych w ramach 
Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ). 

9.  Zwiększono kwotę naboru w ramach konkursu 
zaplanowanego na III kwartał br. z 1 100 750,00 
PLN do 3 910 000,00 PLN. 

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

10.  Dodanie drugiego naboru na III kwartał 2017 r. 
w kwocie 8 500 000,00 PLN. 

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

11.  Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na 
IV kwartał br. z 4 250 000,00 PLN 2 550 000,00 
PLN. 

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

12.  Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
– projekty konkursowe 

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na III kwartał 
br. 

Zrezygnowano z przedmiotowego naboru z 
uwagi na wykorzystanie dostępnych środków na 
konkursy z zakresu deinstytucjonalizacji usług 
społecznych i zdrowotnych z zakresu geriatrii i 
psychiatrii (z wykorzystaniem modeli 
wypracowanych w ramach POWER). 

13.  Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – 
projekty konkursowe 

Zmieniono typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie. 
 

Doprecyzowano i zaktualizowano zapisy. 

14.  Poddziałanie 8.3.5  Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Zmieniono termin naboru: z III kwartału 2017 r. 
na II kwartał 2017 r.  
 
Zmniejszono kwotę naboru z 7 164 000,00 PLN 

Zmiany związane z rozstrzygnięciami 
poprzedniej procedury konkursowej. 



 

do 2 700 000,00 PLN 
15.  Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO 

Dodanie nowego naboru na II kwartał 2017 r. w 
kwocie 9 300 000,00 PLN  
 

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

 


