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Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw 

 

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski 

 

Cel tematyczny  

01 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Priorytet inwestycyjny  

1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i 

synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 

szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju 

produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w 

dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych 

innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 

stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w 

dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o 

ogólnym przeznaczeniu.  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw w wyniku wzrostu nakładów prywatnych na 

innowacje w zakresie zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

 

Typy projektów  

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) 

oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.  

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.  

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań 

naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac 

B+R)  

Typy projektów można łączyć.  

WYKLUCZENIA:  

Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji. 

Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace 

rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji.  

 

Typ beneficjenta  

1. przedsiębiorstwa lub ich grupy  
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2. konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych 

uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo)  

3. podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

Przedsiębiorstwa, w tym głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.  

WYKLUCZENIA:  

1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej 

prowadzonej w:  

- w sektorze hutnictwa żelaza i stali,  

- w sektorze węglowym,  

- w sektorze budownictwa okrętowego,  

- w sektorze włókien syntetycznych,  

- w sektorze transportu,  

- w sektorze energetycznym.  

2. Wsparcie nie może być udzielone:  

- na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność na 

terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o 

pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze;  

- przedsiębiorstwom, których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K 

„Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” w statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej NACE Rev. 25 lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w 

ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” NACE Rev  

- przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w 

art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu..  

3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis (z 

zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013):  

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, objętych Rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/20006;  

- 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;  
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- 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 krajowych w 

stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne 

specjalizacje.  

2. W przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa trwałość projektu musi być 

utrzymana przez min. trzy lata od daty jego ukończenia, w przypadku dużego 

przedsiębiorstwa przez min. pięć lat.  

3. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzą/będą 

prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego.  

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie7.  

6. W Działaniu przewidziano możliwość zastosowania instrumentów finansowych.  

7. Warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycji w aparaturę, 

sprzęt i inne niezbędne wyposażenie służące powstawaniu działów B+R i laboratoriów w 

przedsiębiorstwach jest przedstawienie planu w zakresie prac B+R.  

8. Wsparcie przygotowania do wdrożenia zakupionych wyników B+R (w tym ich zakup) 

możliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych 

uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.  

9. Wsparcie dużych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 10% alokacji na Działanie i jest 

możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności 

B+R+I do polskiej gospodarki. Preferencje dla projektów dużych przedsiębiorstw 

realizowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących współpracę z MŚP, organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami badawczymi.  

10. Po zatwierdzeniu Linii Demarkacyjnej opis Działania zostanie uzupełniony o 

odpowiednie zapisy w zakresie demarkacji pomiędzy WRPO 2014+ a Programem 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy 

na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20209.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Maksymalna wartość projektu 25 mln PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

 

 

 

Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 

Poddziałanie 1.4.1 - Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na 

rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu  

Poddziałanie 1.4.2 - Promocja gospodarcza regionu  

 

Cel tematyczny  

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw  

 

Priorytet inwestycyjny  

3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w 

celu umiędzynarodowienia  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie przekładające się na większe 

umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności 

wielkopolskich przedsiębiorstw.  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 1.4.1 –  

Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z 

poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:  

1. Działania obowiązkowe:  

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,  

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);  

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług 

przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);  

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i 

działalności eksportowej;  

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na 

wybranych rynkach;  

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na 

rynkach docelowych.  
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2. Działania dodatkowe:  

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze 

wystawcy;  

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;  

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;  

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.  

 

Poddziałanie 1.4.2 -  

Rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu 

oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich 

działalności na rynkach międzynarodowych (internacjonalizacja) poprzez m.in.:  

a) system komunikacji w postaci platformy internetowej,  

b) aktualizację bazy ofert inwestycyjnych,  

c) udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych,  

d) budowę Marki Wielkopolska.  

 

Typ beneficjenta  

Poddziałanie 1.4.1 –  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.  

WYKLUCZENIA:  

1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej 

prowadzonej w:  

- w sektorze hutnictwa żelaza i stali,  

- w sektorze węglowym,  

- w sektorze budownictwa okrętowego,  

- w sektorze włókien syntetycznych,  

- w sektorze transportu,  

- w sektorze energetycznym.  

2. Wsparcie nie może być udzielone:  

- na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność na 

terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o 

pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze;  

- przedsiębiorstwom, których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K 

„Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” w statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej NACE Rev. 217 lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w 

ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” NACE Rev.,  
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- przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w 

art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu.  

3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis (z 

zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013):  

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200018;  

- 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 produ-któw, tworzeniem i 

prowadzeniem sieci dystrybucyj-nej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 

prowadzeniem działalności wywozowej;  

- pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w 

stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.  

 

Poddziałanie 1.4.2 -  

1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;  

2. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A, Wielkopolska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  

występujące w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Preferencje dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

2. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzą/będą 

prowadzić działalność na terytorium Województwa Wielkopolskiego.  

3. W przypadku części inwestycyjnej trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy 

lata od daty jego ukończenia.  

4. W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie 

tylko jednego projektu.  
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5. Projekty dotyczące usług doradczych w zakresie inkubacji przedsiębiorstw są przedmiotem 

Działania 1.3, usługi doradcze związane z realizacją projektów inwestycyjnych objęto 

Działaniem 1.5, a samodzielne usługi doradcze są świadczone w ramach RUR w Działaniu.  

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej wymagają wypracowania wspólnie z partnerami 

gospodarczymi spójnej polityki inwestycyjnej regionu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Poddziałanie 1.4.1 –  

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla 

przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu do 85% kosztów kwalifikowalnych 

projektu.  

Wsparcie inwestycyjne:  

1. 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;  

2. 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.  

 

Poddziałanie 1.4.2 - Promocja gospodarcza regionu do 85% kosztów kwalifikowanych 

projektu  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.5.1 - Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP  

Poddziałanie 1.5.2 - Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki 

regionu  

Poddziałanie 1.5.3 - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  

 

Cel tematyczny  

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw  

 

Priorytet inwestycyjny  

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju 

produktów i usług  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez 

wzmocnienie aktywności inwestycyjnej. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie 
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poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie 

wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 1.5.1 - Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP  

Poddziałanie 1.5.2 - Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających 

innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycje w:  

a) środki trwałe;  

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie 

praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).  

 

Poddziałanie 1.5.3 - Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach  

 

Typ beneficjenta  

Poddziałanie 1.5.1 - Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 

Poddziałanie 1.5.2 oraz Poddziałanie 1.5.3 -  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.  

WYKLUCZENIA:  

1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej 

prowadzonej w:  

- w sektorze hutnictwa żelaza i stali,  

- w sektorze węglowym,  

- w sektorze budownictwa okrętowego,  

- w sektorze włókien syntetycznych,  

- w sektorze transportu,  

- w sektorze energetycznym.  

2. Wsparcie nie może być udzielone:  

- na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność na 

terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o 

pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze;  

- przedsiębiorstwom, których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K 

„Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” w statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej NACE Rev. 220 lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w 

ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” NACE Rev. ,  

- przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w 

art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu.  

3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis (z 

zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013):  

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200021;  

- 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 krajowych w 

stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. W przypadku MŚP trwałość projektu musi być utrzymana przez min. trzy lata od daty jego 

ukończenia.  

2. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzą/bedą 

prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego.  

3. Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.  

4. W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie 

tylko jednego projektu.  

5. Preferowane będą projekty realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych 

specjalizacji.  

6. W Poddziałaniu 1.5.3 wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające na dostosowaniu 

się przedsiębiorstw do istniejących norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie 

obowiązują.  

7. Nowo tworzone lub modernizowane witryny internetowe/usługi/treści w projektach 

obejmujących elementy TIK powinny być dostosowane do standardu WCAG 2.0.22 oraz 

charakteryzować się ciągłością działania, bezpieczeństwem danych, powszechnością i wysoką 

jakością obsługi.  
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8. Usługi doradcze na rzecz inkubacji przedsiębiorstw będą świadczone w ramach Działania 

1.3.  

9. Działalność badawczo-rozwojowa jest objęta zakresem Działania 1.2.  

10. Projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej są wspierane w Działaniu 9.2.  

11. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw i ich sieci będzie 

realizowane w ramach Działania 1.4.  

12. Usługi dla przedsiębiorców z wyłączeniem usług inkubacyjnych, usług z zakresu 

internacjonalizacji i wiążących się z nią nowych modeli biznesowych oraz usług 

stanowiących część większego projektu inwestycyjnego, wspierane będą w Działaniu 6.5  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Poddziałanie 1.5.1 - Do uzupełnienia po uzyskaniu wyników oceny ex-ante instrumentów 

finansowych  

Poddziałanie 1.5.2 - 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych 

przedsiębiorstw;  

35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.  

Poddziałanie 1.5.3 - 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych 

przedsiębiorstw;  

35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii  

Poddziałanie 3.1.2 Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii  

 

Cel tematyczny  

04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

 

Priorytet inwestycyjny  

4a Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych  
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Typy projektów  

Poddziałanie 3.1.1  

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,  

2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,  

3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze  

źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth.  

4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,  

5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth,  

6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe  

 

Poddziałanie 3.1.2  

Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – 

projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci 

dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV).  

 

Typ beneficjenta  

1. jst i ich związki,  

2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,  

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe,  

4. przedsiębiorcy,  

5. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),  

6. szkoły wyższe,  

7. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),  

8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

9. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego),  

10. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 3.1.1  

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

odnawialnych źródeł energii.  

2. Podejmowane w ramach priorytetu działania muszą być zgodne z Europejskim 

strategicznym planem w dziedzinie technologii energetycznych (tzw. SET-Planem).  

3. Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystującej energię wodną – na poziomie 

0,15 MWe, minimalna moc instalacji w ramach projektu dla pozostałych rodzajów energii – 

na poziomie 0,5 MWe/MWth.  

4. Nie jest możliwe dofinansowanie samych przyłączy energetycznych. Wsparcie dotyczy 

sieci lub sieci w powiązaniu ze źródłem wytwarzania energii z OZE.  

5. Wsparcia nie otrzymają projekty dotyczące wyłącznie odtworzenia/remontu istniejącej 

infrastruktury.  

6. Wsparcie w ramach projektu dotyczy wyłącznie nowych środków trwałych.  

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).  

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane.37  

9. 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).  

10. W ramach działania nie będą wspierane inwestycje w zakresie produkcji urządzeń do 

wytwarzania energii z OZE (które będą wspierane w ramach Działania 1.5).  

11. Zakres realizacji projektów poddziałania 3.1.2 dotyczy rezerwacji nowych mocy 

przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji OZE.  

12. Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule ESCO.  

13. W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 

dofinansowanie.  

 

Poddziałanie 3.1.2  

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów polegających na zastosowaniu 

wysokosprawnej kogeneracji:  

1. W przypadku realizacji projektów dot. wysoko-sprawnej kogeneracji w oparciu o OZE 

dopu-szczalna maksymalna moc instalacji do 1 MWe.  

2. W przypadku nowych instalacji kogeneracyjnych powinno zostać osiągnięte co najmniej 

10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii 

cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  
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3. Wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi 

skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30%.  

4. W zakresie wysokosprawnej kogeneracji wsparte mogą zostać projekty zapewniające 

najniższy poziom emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10).  

5. 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.  

6. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie oraz, w stosownych przypadkach, 

przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

 

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów polegających na zastosowaniu energii 

wodnej:  

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.  

2. W przypadku wsparcia projektów dotyczących jednostek OZE wykorzystujących energię 

wody (realizowane w ramach kategorii interwencji 012) zastosowanie mają warunki 

szczegółowe dotyczą-ce wpływu projektów na stan wód, określone w RDW38 oraz 

przepisach prawa krajowego.  

 

Dodatkowe wymagania w zakresie projektów polegających na zastosowaniu biomasy:  

1. Projekty nie mogą być realizowane na obszarach, na których zgodnie z programem ochrony 

powietrza, występują przekroczenia poziomu PM10.  

2. EFRR nie wspiera inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących 

z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. Jednakże wsparcie 

mogą otrzymać instalacje wykorzystujące wyłącznie biomasę, które nie są objęte dyrektywą 

2003/87/WE.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego  

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze 

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w 

ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

 

Priorytet inwestycyjny  

4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mo-

bilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu.  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększone wykorzystanie transportu  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego  

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się 

co najmniej z 2 elementów wskazanych poniżej. Preferowane będą kompleksowe projekty 

obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:  

1.Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.  

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w 

tym np. :  

 sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, 

bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla 

autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia  

 drogowe dla komunikacji miejskiej)  

 zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla 

osób niepełnosprawnych  

 parkingów typu P&R, B&R  

 zintegrowanych centrów przesiadkowych  

 zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,  

 pasów ruchu dla rowerów.  

3.Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy 

Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących 

komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy 

dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).  
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4.Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów40 w tym łączących miasta i ich 

obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi 

rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych 

oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)  

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia 

ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań 

technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących 

oświetlenia drogowego  

6.Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, 

rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego).  

 

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu 

publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” 

zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż 

samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. 

Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z 

komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.  

 

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze (udzielanie wsparcia 

możliwe dopiero po zmianie UP)  

1.Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych 

spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i 

chłodniczego” w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci o skali regionalnej.  

2.Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji 

ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z 

infrastrukturą wspomagającą.  

 

Poddziałanie 3.3.3 ZIT i OSI  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.  

3.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,  

4.Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach 

powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, 

powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione 

wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) 

dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu 

transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.  
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5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.  

6.Przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2).  

7.Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.  

8.Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe.  

9.Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 3.3.1 oraz Poddziałanie 3.3.2 – Nie dotyczy 

Poddziałanie 3.3.3 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu 

publicznego realizowane w okresie 2014 – 2020 przy wsparciu środków europejskich będą 

musiały uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień 

niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany 

gospodarki niskoemisyjnej lub dokumenty równorzędne w tym zakresie, które maja się 

przyczynić do osiągnięcia celów Strategii Europa 2020.  

2. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie będzie celem samym w 

sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do 

zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców 

aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.  

3. W przypadku Poznania i powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru inwestycje z WRPO 

2014+ będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych 

programów operacyjnych. Wówczas instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT.  

4 W ramach Poddziałania 3.3.1 premiowane będą projekty, które przyczyniają się do 

zrównoważonej mobilności poprzez komplementarność z projektami dotyczącymi np. 

wyprowadzania ruchu samochodowego z miast (budowa obwodnic czy tras wylotowych) w 

ramach Działania 5.1, podnoszenia konkurencyjności transportu kolejowego w ramach 

Działania 5.2 oraz rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Działania 9.2.  

5. Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla 

właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności infrastrukturę.  

6. Zakupiony w ramach Działania tabor autobusowy musi spełniać co najmniej normy emisji 

spalin Euro 6 i być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

W sposób preferencyjny traktowany będzie zakup autobusów działających na alternatywnych 

systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwach, autobusów napędzanych 

wodorem, itp.). Natomiast zakup autobusów dieslowych spełniających najwyższe standardy 

emisji spalin może być wspierany jedynie, gdy wynika to z przeprowadzonej analizy 

społeczno-ekonomicznej.  

7. W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje), jeżeli wynika to z planów lub 

dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do 
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zrównoważonej mobilności miejskiej, preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu 

zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową i tabor.  

8. W zakresie wsparcia dróg lokalnych w ramach Działania 3.3 możliwa jest realizacja 

inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów 

równoważnych w tym zakresie. Inwestycje w drogi lokalne muszą zawsze stanowić jedynie 

część kompleksowego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.1, element 

uzupełniający, niedominujący w całym projekcie. Mając na uwadze, iż planowane inwestycje 

na drogach lokalnych powinny stanowić element szerszego projektu Zatem możliwa jest 

realizacja dróg lokalnych stanowiących element projektów związanych z budową np. centów 

przesiadkowych, P+R, wyznaczaniem ,,buspasa” (pas ruchu dla autobusów") itp., dla celów 

ograniczania transportochłonności, wykluczając tym samym możliwość sfinansowania 

odrębnego projektu drogowego (np. budowa drogi dojazdowej).  

9. Projekty informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Poddziałania 3.3.1 m.in. 

zwiększające świadomość społeczną w zakresie realizowanych inwestycji nie mogą stanowić 

odrębnego projektu.  

10. Realizowane w ramach Poddziałania 3.3.2. inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych i 

chłodniczych muszą wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentów 

równorzędnych w tym zakresie dla danego obszaru.  

11. W ramach Poddziałania 3.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty znajdujące się na terenie 

miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nie ujętych w Strategii ZIT 

miasta wojewódzkiego.  

12. W ramach Poddziałania 3.3.2 realizowane będą projekty z zakresu sieci ciepłowniczych i 

chłodniczych doprowadzających do budynków. Projekty z zakresu sieci ciepłowniczych i 

chłodniczych w budynkach realizowane będą w Działaniu 3.3.  

13. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji wniosku o 

dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  

 

Priorytet inwestycyjny  

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Typy projektów  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy, obejmujące m.in.:  

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia;  

 pośrednictwo pracy;  

 poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz 

wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy 

i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);  

 staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;  

 szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;  

 warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych;  

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub 

praktyk zawodowych;  

 subsydiowanie zatrudnienia,  

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;  

 inne aktywne instrumenty rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego 

zapotrzebowania.  

2. Ukierunkowane schematy mobilności pracowników, o ile tego rodzaju wsparcie będzie 

wynikało z potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu.  

 

Typ beneficjenta  

1. Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej.  

2. Podmioty, które uzyskały akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 

działań EURES (typ 2).  

 

Instytucja pośrednicząca - Nie dotyczy  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.  

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalność 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

4. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  

5. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny plan działania.  

6. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą udzielane jedynie przez PSZ w 

Działaniu 6.1. z Funduszu Pracy. Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

wraz z pakietem usług dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo będą dostępne w 

Działaniu 6.3.  

7. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową 

określoną w wytycznych horyzontalnych.  

8. W przypadku wsparcia tworzenia białych i zielonych miejsc pracy pod uwagę będą brane 

wyniki analizy zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie  

9. W przypadku wsparcia skierowanego do rolników mowa jest o właścicielach lub 

posiadaczach samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów 

krajowych, o nieprzekraczającej powierzchni użytków rolnych określonej w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w 

gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie przekraczających powierzchni 

określonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku udziału 

w projekcie uczestnik musi uzyskać wpis do rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

10. 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.  

11. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014-2020 nie będą finansowane 

kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

12. Premiowane będą projekty, w ramach których przewidziano prowadzenie szkoleń 

zawodowych prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych w następujących obszarach: branżach zidentyfikowanych jako branże o 
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największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w 

ramach smart specialisation) i/lub branżach, które zostaną określone jako 

przyszłościowe/rozwojowe/strategiczne dla regionalnego rynku pracy w badaniach 

prowadzonych przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i/lub dot. zawodów 

deficytowych wynikających z badań PUP.  

13. Osoby poszukujące zatrudnienia by być uczestnikami projektu nie mogą być osobami 

pracującymi.  

14. Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są 

zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 

monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 

osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy).  

15. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie.  

16. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% 

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  

 

Priorytet inwestycyjny  

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw  
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Typy projektów  

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:  

1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

(obowiązkowy element rekrutacji),  

2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,  

3a. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

3b. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).  

 

Typ beneficjenta  

- Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej,  

- Podmioty wdrażające instrumenty finansowe (wyłącznie w przypadku udzielania pożyczek).  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.  

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalność 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

4. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  

5. Wsparcie bezzwrotne będzie kierowane do grup defaworyzowanych na rynku pracy 

wskazanych w pkt. 8 (nie mniej niż 80% alokacji Działania).  

6. Wsparcie w postaci instrumentów finansowych będzie stanowić maksymalnie 20% alokacji 

Działania.  

7. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014-2020 nie będą finansowane 

kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

8. Rolnicy kwalifikujący się do posiadania statusu osoby bezrobotnej76 mogą ubiegać się o 

środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.  
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9. Na potrzeby monitorowania wskaźników, osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są 

zgodnie z definicją wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 

monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 

osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy).  

10. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie.  

11. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze 

Odnawialnych Źródeł Energii.  

12. Premiowane będą projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w branżach 

zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż 

strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).  

13. Premiowane będą projekty skierowane do mieszkańców z obszarów o najniższym stopniu 

rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i/lub z obszaru zależnego od 

sektora paliwowo-energetycznego (zgodnie z regionalnymi OSI).  

14. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 

powodu opieki nad małymi dziećmi 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  

 

Priorytet inwestycyjny  

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, 

rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 

wynagrodzeń za taką samą pracę  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

27 

 

Typy projektów  

1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub klubach 

dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad 

dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.  

2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1),  

3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i 

niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i 

nianie,  

4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego 

pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element 

projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),  

5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po 

przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska 

pracy,  

6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia 

zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych 

form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup 

niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3).  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.  

3. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  
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4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

5. Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieką może zostać 

objęte również dziecko do 4 roku życia.  

6. W projektach dotyczących tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wymagane będzie 

zachowanie trwałości utworzonego miejsca. W związku z powyższym Projektodawca będzie 

zobligowany zapewnić trwałość funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, po 

zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy.  

7. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową 

określoną w wytycznych horyzontalnych (typ projektu 5).  

8. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014-2020 nie będą finansowane 

kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

9. Premiowane będą projekty realizowane na terenach wiejskich województwa 

wielkopolskiego i/lub dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.  

10. Premiowane będzie tworzenie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi do 3 roku życia w 

formie klubu malucha i/lub zapewnienie opiekuna dziennego.  

11. Premiowane będą projekty realizowane przez jst lub w partnerstwie z jst.  

12. Premiowane będą projekty zakładające aktywizację zawodową.  

13. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów 

adaptacyjnych 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  
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Priorytet inwestycyjny  

8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  

 

Cel szczegółowy działania  

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w 

tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.  

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z 

przyczyn zakładu pracy  

 

Typy projektów  

1. Wsparcie rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania na rzecz:  

a) MŚP, pozwalających na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi 

doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP 

w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych 

technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,  

b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat 

i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe 

dostosowujące do potrzeb pracodawcy.  

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,  

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,  

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe  

- subsydiowane zatrudnienie,  

- zasiedlenie dodatek relokacyjny,  

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji 

połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  
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1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020.  

2. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.  

3. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

5. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych. Ze wsparcia wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.  

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie88.  

Podmiotowy System Finansowania:  

1. W ramach działania, zgodnie z podmiotowym systemem finansowania, istnieje możliwość 

dofinansowania usług rozwojowych realizowanych w celu lepszego przystosowania 

przedsiębiorców i ich pracowników do zmian. Wsparcie realizowane jest zgodnie z 

podejściem popytowym, a więc dającym możliwość przedsiębiorcy dokonania swobodnego 

wyboru usług, odpowiadających na indywidualne potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa.  

2. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej jest określony w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

na lata 2014-2020. IZ RPO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej 

w przypadkach wskazanych w ww. Wytycznych.  

3. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez 

swego pracodawcę.  

4. Preferowane będą przedsiębiorstwa działające w branżach szybkiego wzrostu bądź w 

inteligentnych specjalizacjach. Premią będzie możliwość wniesienia przez przedsiębiorcę 

niższego poziomu wkładu własnego.  

5. W ramach wsparcia rozwojowego MŚP, preferowane będzie wsparcie skierowanie do 

pracowników o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia. Premią będzie 

możliwość wniesienia przez przedsiębiorcę niższego poziomu wkładu własnego.  

6. Projektodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego 

konkursu. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 subregionów: 

kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim wraz z miastem Poznań. (Pod 

pojęciem subregion rozumie się obszar zgodny z systemem statystycznym jednostek 

terytorialnych w Polsce stanowiącym część standardu NUTS (NUTS 3) stosowanym także 
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przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie podregion miasta Poznań został włączony do 

podregionu poznańskiego tworząc subregion poznański).  

Wsparcie typu outplacementowego:  

1. Wsparcie typu outplacementowego jest wyłączone spod zasad podmiotowego systemu 

finansowania.  

2. Wsparciem typu outplacementowego mogą zostać objęci pracownicy/byli pracownicy 

dużych przedsiębiorstw.  

3. Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie dofinansowania na rozwój 

przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z 

innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz 

środków przyznawanych w ramach PO KL, przeznaczonych na pokrycie tych samych 

wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z 

otrzymania wsparcia tego rodzaju wyłączone są osoby, które w okresie ostatnich 3 lat 

otrzymały dotację ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

4. W procesie outplacementu wykorzystywane są także narzędzia umożliwiające 

pracownikom tworzenie przedsiębiorstw społecznych, w tym szczególności w odniesieniu do 

pracowników po 50 roku życia.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych - w przypadku projektów PSF  

95% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku projektów outplacementowych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  

 

Priorytet inwestycyjny  

8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się  
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Cel szczegółowy działania  

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku 

lub stanu zdrowia  

 

Typy projektów  

1. Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności 

zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-

mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych 

uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu 

powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy 

poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.  

2. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i 

raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania 

informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i 

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.  

3. Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy.  

4. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w 

tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.  

5. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.  

 

Typ beneficjenta  

1. pracodawcy,  

2. instytucje rynku pracy,  

3. podmioty ekonomii społecznej,  

4. organizacje pozarządowe,  

5. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,  

6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 

podmioty,  

7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także 

przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),  

8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym 

systemie ochrony zdrowia.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

Głównym instrumentem dla koordynacji interwencji w sektorze zdrowia współfinansowanych 

ze środków UE jest Komitet Sterujący dla koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Komitetowi przewodniczy minister właściwy do spraw zdrowia. Interwencje w sektorze 
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zdrowia, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych powinny być kompatybilne z 

Planem działania na rzecz sektora zdrowia uzgodnionym przez Komitet Sterujący (w 

szczególności dotyczy to typów beneficjentów i projektów, harmonogramów ogłaszania 

konkursów, rekomendacji dla komitetów monitorujących programy operacyjne co do 

kryteriów wyboru projektów) przygotowanym dla każdego programu operacyjnego.  

Wszystkie projekty realizowane w obszarze zdrowia muszą wynikać z Planu działań w 

sektorze zdrowia dla WRPO, uzgodnionym z Komitetem Sterującym do spraw 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-

2020.  

2. Programy profilaktyki zdrowotnej muszą uzyskać akceptację Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji działającej przy Ministerstwie Zdrowia.  

3. 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..  

4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach profilaktyki raka piersi, 

szyjki macicy lub jelita grubego musi zapewnić udział w badaniach placówek posiadających 

odpowiednio kontrakt z NFZ lub umowę z MZ na dofinansowanie badań.  

5. Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy następuje m.in. poprzez 

wdrożenie w zakładach pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na zdrowie 

pracowników, programów naprawczych minimalizujących te czynniki. Projekty powinny 

wykraczać poza standardowe działania medycyny pracy.  

6. W przypadku realizacji projektów polegających na przekwalifikowaniu pracowników 

długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we wniosku o 

dofinansowanie należy zawrzeć analizę uzasadnienia realizacji projektu.  

7. Wsparcie rehabilitacji medycznej dotyczy przede wszystkim schorzeń, które są główną 

przyczyną dezaktywizacji zawodowej. W związku z tym, możliwa będzie m.in. rehabilitacja 

kardiologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, onkologiczna, pulmonologiczna, narządów 

ruchu.  

8. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

9. Świadczenia w ramach programów profilaktycznych będą realizowane z pełnym 

poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta.  

10. Programy polityki zdrowotnej powinny być ukierunkowane na grupy docelowe 

najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub 

najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.  

11. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  

12. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
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działalność podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia 

pełnej dokumentacji wdrażane-go projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

13. Premiowane będą projekty skierowane do 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).  

14. Premiowane będą projekty, w których grupę docelową w ramach projektu stanowią co 

najmniej w 10% kobiety w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, tj. wykluczone lub 

zagrożone wykluczeniem społecznym o niskim statusie społecznym i ekonomicznym, z 

wykształceniem podstawowym (stosuje się dla typu projektu nr 2).  

15. 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).  

16. 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 na obszarach wiejskich (stosuje się dla typu projektu nr 2).  

17. Premiowane będą projekty, które przewidują wsparcie placówek podstawowej opieki 

zdrowotnej w rozwijaniu działań profilaktycznych, w szczególności w zakresie udziału 

położnych w możliwości wykonywania badań cytologicznych (stosuje się dla typu projektu nr 

2).  

18. Premiowane będą projekty skierowane do osób w wieku 50+ (stosuje się dla typu projektu 

nr 5).  

19. Premiowane będą projekty realizowane w istotnych dla regionu sektorach gospodarki, w 

tym związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (stosuje się dla typu projektu 

nr 4).  

20. Premiowane będą projekty przewidujące sfinansowanie dodatkowych pakietów badań 

podczas badań okresowych pracowników (stosuje się dla typu projektu nr 4).  

21. Premiowane będą projekty, których Wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym (stosuje się 

dla typów projektów nr 1, 2, 3).  

22. Premiowane będą projekty zakładające gotowość do wykonywania założeń programu w 

miejscu zamieszkania pacjenta lub jego najbliższej okolicy (stosuje się dla typów projektów 

nr 1, 2, 3).  

23. 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).  

24. Premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy posiadają własne zaplecze i zasoby 

do wykonywania badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji medycznej, jeżeli 

byłaby konieczna (stosuje się dla typów projektów 1, 2, 3).  

25. Premiowane będą projekty realizowane przez projektodawców, którzy posiadają 

doświadczenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej na obszarze co najmniej 70% gmin 

województwa wielkopolskiego.  
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26. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane 

kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

27. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych – w przypadku realizacji populacyjnych programów 

profilaktycznych w zakresie raka szyjki macicy i raka piersi  

95% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu 50 000,00 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10i. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 

kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 

formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 

podjęcie kształcenia i szkolenia  

 

Cel szczegółowy działania  

1) Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata  

2) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, w 

tym o specjalnych potrzebach  

3) Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty  
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Typy projektów  

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej177 (w tym dla 

dzieci z niepełnosprawnościami):  

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, polegające na 

utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na 

miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 

miesięcy,  

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z 

logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości 

edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),  

3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji 

nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt.1).  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Działania są zgodne z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

2. Limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 20% wartości projektu 

(włączając cross-financing).  

3. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca 

wychowania przedszkolnego w gminie, która nie otrzymała dofinansowania w ramach 

Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

4. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca 

wychowania przedszkolnego w gminie o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej 

średniej dla województwa wielkopolskiego.  

5. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będzie utworzenie miejsca 

wychowania przedszkolnego na obszarze strategicznej interwencji.  

6. Wymagane będzie zachowanie trwałości utworzonego miejsca wychowania 

przedszkolnego. Projektodawca będzie zobligowany zapewnić trwałość funkcjonowania 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

37 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, po zakończeniu realizacji projektu przez 

okres co najmniej 2 lat.  

7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na 

terenach wiejskich.  

8. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty obejmujące dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

9. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty w ramach, których 

realizowane będą wszystkie 3 typy wsparcia jednocześnie (3 typy wsparcia przewidzianego w 

ramach Poddziałania 8.1.1).  

10. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których 

Projektodawcą lub Partnerem jest/są gmina/gminy, której /których dotyczy projekt.  

11. W przypadku realizacji jako element projektu, typu wsparcia nr 3, fakt nabycia 

kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [etap I – Zakres – 

zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem 

oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – Wzorzec – 

zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, 

które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, etap III – Ocena 

– przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, etap IV – 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II efektami uczenia się)].  

12. Wymagane będzie od Projektodawcy przeprowadzenie analizy w zakresie 

zapotrzebowania na nowe miejsca wychowania przedszkolnego (na obszarze planowanym do 

objęcia wsparciem).  

13. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

14. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elemen-tarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia  

 

Cel szczegółowy działania  

1. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji, w 

tym o specjalnych potrzebach  

2. Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/pedagogów systemu oświaty  

 

Typy projektów  

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i 

placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych181) poprzez m.in:  

 

- doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla 

dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w 

placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako 

jeden z elementów projektu).  

2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w zakresie 

matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz języków obcych 

poprzez m. in.:  

- zajęcia stanowiące uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty, dotyczące rozwijania 

kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw: pracy zespołowej, kreatywności, 

innowacyjności,  

- realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrownawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

- realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia,  

- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.  
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3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych 

(w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) np.  

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,  

b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i 

zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: 

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i 

psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

c) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, 

informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna 

stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  

4. Wsparcie nauczycieli m.in: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i 

samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia 

kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, 

chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden 

z elementów projektu),  

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. (występuje wyłącznie  

jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).,  

6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych 

funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje 

pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w 

zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną 

mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i 

tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w pkt. 2 lub 3).  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty związane z wyposażeniem pracowni przedmiotowych są komplementarne ze 

wsparciem skierowanym do uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli finansowanymi ze 

środków publicznych (w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu 

(środków trwałych) nie przekroczy 30% wartości projektu (włączając cross-financing).  
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2. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

3. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty z zakresu edukacji 

ogólnej obejmujące dzieci z niepełnosprawnościami.  

4. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane w 

szkołach położonych na obszarach strategicznej interwencji.  

5. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, których jednym z 

elementów będzie doposażenie pracowni do nauczania przyrody i/lub biologii i/lub chemii 

i/lub geografii i/lub fizyki.  

6. Stypendia dla uczniów zdolnych:  

- Wysokość stypendiów ustalają beneficjenci zgodnie z warunkami określonymi przez 

IZ, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej musi się mieścić w 

przedziale od 200 do 300 zł na ucznia. Okres na jaki przyznawane będzie stypendium 

wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez 

ucznia regulaminu programu stypendialnego.  

- Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów określone zostanie w regulaminie 

programów stypendialnych w oparciu o: średnią uzyskiwanych ocen z przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, (brane będą 

również pod uwagę najwyższe oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z 

przynajmniej jednego spośród ww. przedmiotów), wyniki egzaminów i sprawdzianów 

zewnętrznych, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach szczebla co 

najmniej wojewódzkiego, a także inne czynniki określone przez beneficjenta zgodnie z 

wytycznymi ustalonymi przez IZ  

- Wymogiem otrzymania stypendium będzie przygotowanie i złożenie wraz z 

wnioskiem o przyznanie stypendium indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 

ucznia zawierającego co najmniej: profil ucznia, jego dotychczasowe osiągnięcia 

edukacyjne, cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium oraz wydatki 

jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium  

- W trakcie otrzymywania stypendium uczeń – stypendysta podlega opiece 

dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest wsparcie ucznia w 

wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia.  

7. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego 

typu działania oraz będą zgodne ze standardem wyposażenia określonym w wytycznych w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

8. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [etap I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 

wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – 

Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, 
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etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) ]  

9. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie 

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10iii. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 

kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji  

 

Cel szczegółowy działania  

Podniesienie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu 

niskich kompetencji TIK i językowych  

 

Typy projektów  

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności 

zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i 

starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 

kompetencji.  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej  
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Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego Działania są zgodne z Wytycznymi w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane 

jest do osób dorosłych (zwłaszcza w wieku 25-64), które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji 

podstawowych z zakresu TIK i języków obcych.  

2. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane do osób 

w wieku 50 i więcej lat (min 50 % uczestników).  

3. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 

wyłącznie do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach.  

4. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 

wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.  

5. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [etap I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 

wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – 

Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, 

etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) ]  

6. Zdobyte w związku z udziałem w projekcie kompetencje muszą być potwierdzone 

certyfikatem.  

7. W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie  

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

90% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

 

Cel szczegółowy działania  

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w 

szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych  

 

Typy projektów  

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:  

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;  

b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego187 we współpracy z 

pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe;  

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,  

d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.  

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, 

ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i 

teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się 

w systemie szkolnym i pozaszkolnym, (stanowi wyłącznie jeden z elementów 

projektu).  

2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające 

realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu 

wskazanego w punkcie 1).  

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2).  
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4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym przez 

doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako 

element projektu wskazanego w pkt.3).  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Staże i praktyki oraz inne formy wsparcia realizowane w ramach WRPO 2014+, będą 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno być zgodne ze 

standardem wyposażenia wskazanym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą 

być powiązane z realizacją programu kształcenia.  

3. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki 

kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą 

liczbą przedsiębiorstw szyb-kiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz RSI.  

4. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty realizowane we 

współpracy z przedsiębiorcami i/lub pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców i/lub 

izbami rzemieślniczymi prowadzącymi działalność w ramach SSE.  

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

oświatowych stanowić może nie więcej niż 20% wartości projektu (włączając cross-

financing).  

6. Projekty których jednym z elementów będzie zakup sprzętu lub infrastruktury (w tym w 

ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane 

wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana przez Projektodawcę trwałość inwestycji z EFS.  

7. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą szkoły i placówki oświatowe 

położone na terenach wiejskich i/lub położone na terenach powiatów gdzie wyniki 

egzaminów zawodowych są poniżej średniej dla województwa.  

8. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych  

9. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [etap I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 
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wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – 

Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, 

etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) ]  

10. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

90% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

 

Cel szczegółowy działania  

Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lata.  

 

Typy projektów  

1. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach w 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

46 

warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie 

egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia 

zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w 

pkt. 2 lub 3)  

2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z 

pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.).  

3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji 

zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny  

4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, w tym przez doposażenia w niezbędny 

sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących 

doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 

2 lub 3)  

 

Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub oświatowej  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1.Wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych powinno być zgodne ze 

standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020.  

2. Premiowane będą projekty, w których kierunki kształcenia będą zgodne z 

zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw 

szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz RSI.  

3. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane do osób 

w wieku 50 i więcej lat.  

4. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 

wyłącznie do osób w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach.  

5. W kryteriach wyboru projektów dodatkowo punktowane będą projekty skierowane 

wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

6. Projekty których jednym z elementów będzie zakup sprzętu lub infrastruktury (w tym w 

ramach cross-financingu) będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana przez 

Projektodawcę trwałość inwestycji z EFS.  
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7. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych  

8. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu .  

9. Fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: [etap I – 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 

wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – 

Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów 

uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, 

etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) ].  

10. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie189  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

90% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych 

Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych  

Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na 

obszarach miejskich i wiejskich  

 

Cel szczegółowy działania  

Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych  
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Typy projektów  

Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 

powojskowych  

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych  

Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, 

społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów 

powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych:  

1. Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu 

przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych w tym:  

remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń w tym: 

remont, przebudowa instalacji: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno- 

kanalizacyjnych w budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, 

remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń),  

2. adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z 

przyległym otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się na 

terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z 

patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy 

kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące 

pomocą społeczną.  

3. poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:  

budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i 

ich połączeń z siecią dróg publicznych (jedynie jako element szerszego projektu 

rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 

rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako 

element kompleksowych programów rewitalizacji),  

budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej 

infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. 

ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i 

uporządkowanie przestrzeni publicznej,  

4. renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tylko w 

przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego.  

5. Wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy, 

przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej.  

 

Poddziałanie 9.2.2. ZIT/OSI  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

49 

Typ beneficjenta  

Beneficjentami mogą być następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie 

Rewitalizacji:  

1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną  

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z 

Prawem Zamówień Publicznych  

4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

5. Szkoły wyższe  

6. Jednostki naukowe  

7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe  

8. Instytucje kultury  

9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia  

10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych  

11. Instytucje otoczenia biznesu  

12. Administracja rządowa  

13. Partnerzy społeczni i gospodarczy  

14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  

15. Przedsiębiorcy  

16. Porozumienia w/w podmiotów  

17. Podmioty ekonomii społecznej  

18. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 9.2.1. Nie dotyczy  

Poddziałanie 9.2.2. Związek ZIT  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Preferencja dla projektów kompleksowych, obejmujących jak największą liczbę elementów 

wskazanych w pkt. 6.  

2. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Działania muszą przyczyniać się do 

rozwiązywania zdiagnozowanych w ramach Programu Rewitalizacji problemów społecznych. 

Wsparcie w ramach Działania powinno zostać skoordynowane ze wsparciem środkami 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie212.  

4. Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, 

ekonomicznych oraz społecznych, z uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów 
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społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną 

mieszkańców danego obszaru. Ponadto przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z 

EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z 

ubóstwem (EFS). Szczegółowe zasady wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz kształtu 

Programów Rewitalizacji określą odpowiednie wytyczne IZ WRPO 2014+ w tym zakresie.  

5. Realizowane w ramach Działania projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do 

osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprzez 

zwiększenie potencjału turystycznego, rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i 

przemysłów kultury.  

6. Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności 

społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i 

rekreacyjnych, nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowanych projektu.  

7. Inwestycje w drogi lokalne muszą zawsze stanowić jedynie część kompleksowego projektu 

realizowanego w ramach Działania 9.2, element uzupełniający, niedominujący w całym 

projekcie.  

Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż 

przedsiębiorstw 

 

 

Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki 

 

Cel tematyczny  

01 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Priorytet inwestycyjny  

1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 

zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w 

interesie Europy  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie 

infrastruktury B+R wraz z urządzeniami i materiałami badawczymi w jednostkach 

naukowych, skoncentrowanej na realizacji kluczowych potrzeb w zakresie działalności B+R 

w regionie wchodzących w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

 

Typy projektów  

Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach 

zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne 

specjalizacje polegające na:  

1) budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R  

2) zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury 

badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.  

 

Typ beneficjenta  

1. Jednostki naukowe i ich konsorcja  

2. Uczelnie wyższe  

3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa).  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Wsparcie możliwe wyłącznie dla inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w 

ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie 

Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz NCBiR.  

2. Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w regionalne inteligentne 

specjalizacje.  

3. Podmioty ubiegające się o wsparcie muszą posiadać siedzibę i/lub prowadzą/będą 

prowadzić działalność na terytorium województwa wielkopolskiego.  

4. Projekt jest realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie1.  

6. 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.  

7. Inwestycję charakteryzować powinien możliwie wysoki stopień współfinansowania ze 

źródeł prywatnych.  

8. Preferencje otrzyma infrastruktura B+R stanowiąca element dopełniający istniejące zasoby.  

9. 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).  

10. Niezbędnym elementem oceny inwestycji jest biznes plan, który w szczególności obejmie 

przyszłe wykorzystanie infrastruktury B+R, w tym na potrzeby przedsiębiorstw:  

a) jasną analizę popytu sektora biznesu na podstawie zaplanowanej agendy badania, 

do realizacji której konieczne jest wsparcie infrastruktury B+R w Działaniu 1.1,  

b) mechanizmy ograniczenia ryzyka braku popytu i aktywne działania dla 

przyciągnięcia przedsiębiorców do korzystania z infrastruktury,  

c) plan finansowy z wyszczególnionymi przychodami ze źródeł prywatnych w 

całkowitych przychodach podmiotu,  

d) wskazanie poziomu nakładów prywatnych w kosztach inwestycyjnych,  

e) dane o dotychczasowej współpracy, przychodach i liczbie umów współpracy z 

przedsiębiorstwami w zakresie badań i rozwoju,  

f) wykazanie uzupełniającego charakteru infrastruktury planowanej w projekcie, 

względem obiektów wybudowanych/zmodernizowanych w okresie finansowania 

2007-2013 (preferencja).  

11. Infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej 

wsparcie. Dostęp do infrastruktury jest udzielany użytkownikom na przejrzystych i 

niedyskryminujących zasadach.  

12. Ujęcie infrastruktury TIK w projekcie jest możliwe jedynie wtedy, gdy jest ona 

niezbędnym elementem realizacji projektu badawczo-rozwojowego.  
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13. Infrastruktura badawcza może być zlokalizowana w jednej placówce lub „rozproszona” 

(zorganizowana sieć zasobów) w rozumieniu art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 

723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na 

rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej.  

1. 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw;  

2. 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;  

3. 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego 

Poddziałanie 1.3.1 - Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw  

Poddziałanie 1.3.2 - Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw  

Poddziałanie 1.3.3 - Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego  

Poddziałanie 1.3.4 - Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju 

gospodarczego w ramach ZITów i OSI  

 

Cel tematyczny  

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw  

 

Priorytet inwestycyjny  

3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości  

 

Cel szczegółowy działania  

Osiągnięcie lepszych warunków do rozwoju MŚP w regionie poprzez:  

1) wsparcie usług skierowanych do nowo powstałych przedsiębiorstw w początkowym etapie 

rozwoju działalności gospodarczej,  

2) tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości dzięki kompleksowemu przygotowaniu 

infrastruktury rozwoju gospodarczego oraz wsparciu instytucji otoczenia biznesu.  
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Typy projektów  

Poddziałanie 1.3.1 Zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług 

potrzebnych do funkcjono-wania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, 

usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.  

 

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz 

infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla 

regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

 

Poddziałanie 1.3.3 Kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczegól-ności na 

nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi 

szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji:  

- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych,  

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych11 (infrastruktu-ra wodno-kanalizacyjna, 

telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowę lub modernizację układu 

komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna 

infrastruktura kolejowa bez instrustruktury doprowadzającej),  

- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej 

oraz kampanie promocyjne.  

 

Poddziałanie 1.3.4 Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po 

zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR).  

 

Typ beneficjenta  

Poddziałanie 1.3.1 oraz Poddziałanie 1.3.2 - Instytucje otoczenia biznesu  

Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego 

lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały 

lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub 

przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzy-stnych 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  

Przy czym:  

- „mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” („MŚP”) oznaczają przedsiębiorstwa spełniające 

kryteria, o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17.06.2014r.,  

- „duże przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębior-stwa niespełniające kryteriów, o których 

mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.  

WYKLUCZENIA:  

1. Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej 

prowadzonej w:  
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- w sektorze hutnictwa żelaza i stali, - w sektorze węglowym,  

- w sektorze budownictwa okrętowego,  

- w sektorze włókien syntetycznych,  

- w sektorze transportu,  

- w sektorze energetycznym.  

2. Wsparcie nie może być udzielone:  

- na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną działalność na 

terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o 

pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze;  

- przedsiębiorstwom, których główna działalność wchodzi w zakres sekcji K 

„Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” w statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej NACE Rev. 212 lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w 

ramach grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” NACE Rev.,  

- przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w 

art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu.  

3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty realizowane w ramach pomocy de minimis (z 

zastrzeżeniem Art. 1 ust 2. Rozp. 1407/2013):  

- przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorach rybołówstwa i 

akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200013;  

- 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 krajowych w 

stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.  

 

Poddziałanie 1.3.3 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz 

jednostki organizacyjne.  
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Poddziałanie 1.3.4  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 1.3.1 Nie dotyczy  

Poddziałanie 1.3.2 Nie dotyczy  

Poddziałanie 1.3.3 Nie dotyczy  

Poddziałanie 1.3.4 - Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Preferencje dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

2. Przedsiębiorcy/instytucje otoczenia biznesu ubiegające się o wsparcie muszą posiadać 

siedzibę i/lub prowadzą/będą prowadzić działalność na terytorium województwa 

wielkopolskiego.  

3. Projekt musi być realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie15.  

5. W Poddziałaniu 1.3.2 wsparcie profesjonalizacji usług IOB jest możliwe po spełnieniu 

następujących warunków:  

a. IOB przygotował strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na różne źródła 

przychodów IOB oraz potwierdza jego zdolność do działania w warunkach rynkowych 

i prowadzenia działalności pozwalającej na finansową samodzielność (lub potwierdza 

możliwość stopniowego usamodzielnienia się finansowego IOB do końca okresu 

kwalifikowalności),  

b. IOB przedstawi, jeśli dotyczy, dotychczasową działalność w zakresie 

doradztwa/pomocy dla przedsiębiorstw w rozwoju biznesu (np. liczba świadczonych 

usług, badania zadowolenia klientów, obserwacje po realizacji usługi itp.);  

c. IOB monitoruje świadczenie przez siebie usług i wykonuje badania satysfakcji z 

realizacji usług, w celu oceny ich skuteczności i zapewnienia lepszych prognoz 

opartych na statystyce;  

6. W Poddziałaniu 1.3.2 preferencje dla IOB stosujących dostępne standardy w zakresie 

świadczenia usług, opracowane na poziomach krajowym/ europejskim/międzynarodowym.  

7. Poddziałanie 1.3.2 dopuszcza wsparcie infrastruktury dla IOB w incydentalnych 

przypadkach po spełnieniu następujących warunków:  

a. działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,  

b. IOB posiada roczny plan pracy zakładający wykorzystanie infrastruktury 

planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia zawierający orientacyjny 

wykaz planowanych projektów/usług, dostępnych środków, wymaganego budżetu i 
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źródeł finansowania. Projekty, dla których będzie się wnioskować o dofinansowanie z 

EFRR, powinny być wyraźnie wskazane w rocznych planach pracy. W roku 

następującym po zakończeniu realizacji projektu IOB będą musiały przedstawić 

dowody znacznego wykorzystania nowych usług przez przedsiębiorstwa,  

c. przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,  

d. przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu 

zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty 

został wyczerpany.  

8. W Poddziałaniu 1.3.3 projekty z zakresu terenów inwestycyjnych muszą być realizowane 

na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 

inwestycje (tereny aktywizacji gospodarczej).  

9. Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych nie może stanowić elementu 

projektu.  

10. Koszty związane z wewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną terenu inwestycyjnego nie 

mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu/wartości całkowitej projektu.  

11. Preferencje dla terenów inwestycyjnych o odpowiednim dostępie zlokalizowanych w 

pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), 

realizowanych na nieużytkach, terenach, terenach zdegradowanych, wymagających 

rewitalizacji, cha-rakteryzujących się zintensyfikowanym i udokumentowanym 

zapotrzebowaniem przedsiębiorstw szukających lokalizacji na te tereny.  

12. Projekt terenów inwestycyjnych będzie realizowany jedynie w przypadku niepowielania 

dostępnej w danej gminie infrastruktury rozwoju gospodarczego dofinansowanej ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013, chyba że limit dostępnej powierzchni 

został wyczerpany.  

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.  

14. Projekty doradcze związane z nowymi modelami biznesowymi i internacjonalizacją 

wchodzą w zakres Działania 1.4, Działanie 1.5 obejmuje usługi doradcze realizowane razem z 

inwestycjami, natomiast wsparcie na usługi samodzielne w obszarach spoza inkubacji 

przedsiębiorstw oraz nowych modeli biznesowych i internacjonalizacji można uzyskać w 

RUR w Działaniu 6.5;  

15. Projekty dotyczące tworzenia podmiotów ekonomii społecznej mogą być realizowane w 

Działaniach 6.1-6.5 oraz Działaniu 7.3;  

16. Projekty obejmujące wsparcie finansowe i usługowe dla osób fizycznych na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej wchodzą w zakres Osi Priorytetowej 6 Rynek Pracy.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Poddziałanie 1.3.1  

Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu  

Poddziałanie 1.3.2  

Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu  
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Dla projektów inwestycyjnych IOB:  

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;  

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw;  

25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.  

Poddziałanie 1.3.3  

Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych 

projektu.  

Poddziałanie 1.3.4  

W zależności od rodzaju projektu  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych  

Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych  

Poddziałanie 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

02 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych  

 

Priorytet inwestycyjny  

2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 

społecznego, e-kultury i e-zdrowia  

 

Cel szczegółowy działania  

Większy zakres stosowania TIK w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług 

publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie 

poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie.  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 2.1.1  

1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie 

cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:  

- dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji 

medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania 

systemów EDM  
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- dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz 

usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-

usługi.  

2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie m.in.:  

- baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory 

danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej  

- rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i 

usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów  

- geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i 

systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz 

lokalnej)  

- pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem 

zapewnienia wymagań ustawowych  

- udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz 

poziomu dojrzałości usług już dostępnych.  

3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających 

funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/ lokalnego25, m.in. 

przedsięwzięcia:  

- zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów 

teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP)  

- służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji 

elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny 

obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).  

4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, 

edukacyjnych, naukowych oraz geodezyjnych w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci 

cyfrowej do tych zasobów.  

 

Poddziałanie 2.1.2  

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie 

ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na 

działania związane z:  

- opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede 

wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej  

- dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych 

zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz 

harmonizację tych zbiorów  

- tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, 

portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o 

przestrzeni regionalnej oraz lokalnej  

- tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już 

dostępnych  
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- pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem 

zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów 

publicznych.  

 

Poddziałanie 2.1.3  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

 

Typ beneficjenta  

Poddziałanie 2.1.1  

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające 

osobowość prawną) - poza powiatami i Samorządem Województwa w 2. typie projektu  

2. administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym)  

3. organizacje pozarządowe  

4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw  

6. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także 

przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)  

 

Poddziałanie 2.1.2  

1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

2. Powiaty / jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawa z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 595, z późn. zm.)  

 

Poddziałanie 2.1.3  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 2.1.1 Nie dotyczy  

Poddziałanie 2.1.2 Nie dotyczy  

Poddziałanie 2.1.3 Związek ZIT28  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. W wyniku realizacji każdego projektu powstanie usługa on-line.  
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2. Usługi elektroniczne są udostępnione jako e-usługi publiczne co najmniej na poziomie 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja. Dodatkowe punkty zostaną przyznane projektom, 

dla których poziom e-dojrzałości jest wyższy (patrz słownik).  

3. Inwestowanie w tzw. infrastrukturę i zakup sprzętu musi być uzasadnione celami projektu i 

analizą wykazującą niedostępność zasobów infrastrukturalnych w ramach administracji 

publicznej.  

4. W projektach musi zostać zastosowana neutralność technologiczna oraz standardy otwarte, 

umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami30 (zwłaszcza z 

systemami ogólnokrajowymi oraz między istniejącymi i planowanymi e-usługami)31.  

5. Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych  

świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod 

kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w 

krajowych platformach centralnych (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i 

Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - P1, Platforma Udostępniania 

On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych - P2)32  

6. Warunkiem wsparcia jest gotowość legislacyjna niezbędna dla osiągnięcia planowanych 

funkcjonalności oraz analiza kosztów i korzyści pozwalająca oszacować społeczno-

ekonomiczną stopę zwrotu.  

7. Projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-usługi, strony internetowe) 

zakładają stosowanie odpowiednich standardów dostępności treści internetowych dla osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zgodnych z wytycznymi Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).  

8. Projekty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej realizowane w ramach 

Działania nie mają zasięgu krajowego.  

9. Efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych powinien, co 

do zasady, zostać udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba, że udostępnianie to jest 

ograniczone przepisami prawa33.  

10. Format udostępnianych zdigitalizowanych zasobów powinien umożliwiać dalsze 

przetwarzanie danych (otwarty standard plików34).  

11. Projekty obarczone ryzykiem powielenia digitalizacji zasobów, które zostały już 

udostępnione w postaci cyfrowej oraz projekty dotyczące digitalizacji zasobów, w odniesieniu 

do których nie zostały uregulowane prawa autorskie są wyłączone z możliwości wsparcia.  

12. Projekty stanowiące kontynuację wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa 

szkoła” będą realizowane w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej.  

13. Projekty dotyczące wsparcia zastosowania TIK do rozwoju produktów i usług, tworzenia i 

udostępniania usług elektronicznych oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem będą realizowane 

w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.  

14. Projekty dotyczące budowy systemów zarządzania i organizacji ruchu będą wspierane w 

ramach Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska.  

15. Inwestycje w sieć szerokopasmową będą realizowane na poziomie krajowym (POPC).  

16. W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć dopuszczone w działaniu typy 

realizowanych operacji.  
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17. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko 

jednego projektu.  

18. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej  

Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych  

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

04 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

 

Priorytet inwestycyjny  

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększenie efektywności energetycznej sektorów publicznego i mieszkaniowego  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 3.2.1  

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych mu organów i 

jednostek organizacyjnych związana m.in. z:  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

63 

a) ociepleniem obiektu,  

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,  

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,  

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycz-nie budynkach, w tym z 

zastosowaniem kogeneracji,  

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,  

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne  

g) systemami monitorowania i zarządzania energią  

h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - 

jako elementu kompleksowego projektu.  

 

Poddziałanie 3.2.2  

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

związana z m.in.:  

a) ociepleniem obiektu,  

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,  

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła 

ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,  

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z 

zastosowaniem kogeneracji,  

e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,  

f) wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, tylko ich części wspólnych),  

g) systemami monitorowania i zarządzania energią  

h) finansowaniem opracowanych audytów energe-tycznych dla sektora 

mieszkaniowego - jako elementu kompleksowego projektu.  

 

Poddziałanie 3.2.3  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

 

Typ beneficjenta  

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki  

2. jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, 

w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.  

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe,  

4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),  

5. szkoły wyższe,  

6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  
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7. Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  

8. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

9. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,  

10. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/UE.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 3.2.1 oraz Poddziałanie 3.2.2  - Nie dotyczy  

Poddziałanie 3.2.3 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

Wymagania dotyczące wszystkich typów projektów:  

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. Warunkiem wsparcia będzie kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna całego 

budynku, a nie pojedynczego lokalu mieszkalnego.  

3. Wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla danego 

obszaru lub dokumentami równoważnymi. Wymagana będzie także ekspertyza ornitologiczna 

dla każdego termomodernizowanego budynku.  

4. W zakresie termomodernizacji wspierane będą projekty poprawiające efektywność 

energetyczną o minimum 25% - warunek dotyczy każdego termomodernizowanego budynku.  

5. W zakresie budynków związanych z ochroną zdrowia wsparcie uzyskają jedynie budynki, 

których istnienie i funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb 

zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.  

6. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty 

dotyczące efektywności kosztowej projektu. Preferowane będą projekty zwiększające 

efektywność energetyczną o 60% oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ponadto, 

ocena optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym 

budynku, dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego oraz analizy usprawnień 

w zakresie energii elektrycznej i energii cieplnej.  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane.  

8. 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 
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dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.  

9. Wsparcie dotyczy budynków publicznych, których właścicielem jest samorząd terytorialny 

oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, a także projektów realizowanych w wyżej 

wskazanych budynkach przez podmioty będące dostawcami usług energetycznych w 

rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.  

10. Wsparcie dotyczy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, niezależnie od podmiotu, 

który jest ich właścicielem.  

11. Preferencję w ramach priorytetu uzyskają projekty realizowane w formule ESCO.  

12. W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 

dofinansowanie.  

13. 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.  

 

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 porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej 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.  

 

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 przypad-kach, 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 przeciw-działać ubóstwu 

energetycznemu. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do 

sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie.  
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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.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 tys. zł  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych 

Poddziałanie 4.1.1 Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym  

Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja  

Poddziałanie 4.1.3 Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi i ich następstwami  

Poddziałanie 4.1.4 Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania 

tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń  

Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb 

ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.  

Poddziałanie 4.1.6 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych w ramach ZIT i OSI  
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Cel tematyczny  

05. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem  

 

Priorytet inwestycyjny  

5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka zagrożeń przy 

jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami.  

 

Cel szczegółowy działania  

Zmniejszone zagrożenie nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 4.1.1  

Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z 

mapami ryzyka powodziowego (wały przeciwpowodziowe, budowle wałowe): wykonanie 

nowych obiektów, kompleksowe remonty, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących 

obiektów (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych i standardów technicznych).  

 

Poddziałanie 4.1.2  

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.  

 

Poddziałanie 4.1.3  

Projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia 

obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 

(zagospodarowanie wód opadowych i wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy 

zbierania, retencjonowania oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu).  

 

Poddziałanie 4.1.4  

Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym 

ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane 

wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.  

 

Poddziałanie 4.1.5  

Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.  

 

Poddziałanie 4.1.6  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 
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terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1. jst i ich związki,  

2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,  

3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe,  

4. OSP (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) ,  

5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 4.1.1 – 4.1.5 – Nie dotyczy 

Poddziałanie 4.1.6 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty 

dotyczące lokalizacji inwestycji względem obszarów Natura 2000.  

2. Realizowane projekty powinny wpływać na realizację Strategicznego Planu Adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zamiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 

2030.  

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane. 

4. W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie  

 

Poddziałanie 4.1.1  

1. Realizowane inwestycje muszą uwzględniać wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej44 

oraz Dyrektywy Powodziowej45.  

2. Do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów 

gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, warunkiem 

realizacji projektów jest ich ujęcie w załączniku nr 2 do MasterPlanu dla obszaru dorzecza 

Odry (Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 

wód lub nie pogarszają stanu wód).  

3. Realizowane inwestycje muszą być zgodne z planami zarządzania ryzykiem 

powodziowym.  

 

Poddziałanie 4.1.2  

1. Realizowane inwestycje muszą uwzględniać wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej 46 

oraz Dyrektywy Powodziowej] 47.  
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2. Do czasu potwierdzenia przez Komisję Europejską zgodności aktualizacji planów 

gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy z Ramową Dyrektywą Wodną, warunkiem 

realizacji projektów jest ich ujęcie w załączniku nr 2 do Master Planu dla obszaru dorzecza 

Odry (Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu 

wód lub nie pogarszają stanu wód).  

 

Poddziałanie 4.1.5  

W przypadku inwestycji/zakupu sprzętu dla OSP – warunkiem dofinansowania projektu jest 

funkcjonowanie danej jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i uzyskanie 

pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.  

Projekty realizowane przesz PSP – na poziomie krajowym.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Dla poddziałania 4.1.1, 4.1.2 - minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 500 tys. zł;  

Dla poddziałania 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 - minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 100 

tys. zł.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 4.2. Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz 

uzupełnianie istniejących  

Poddziałanie 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  

 

Cel tematyczny  

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami  

 

Priorytet inwestycyjny  
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6.a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 4.2.1  

Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty 

służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla 

osiągnięcia kompleksowości elementy, w tym:  

- projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;  

- projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);  

- projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania 

odpadów;  

- projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;  

- projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych 

do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, 

jako element kompleksowego projektu  

 

Poddziałanie 4.2.2  

Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, realizowane przez 

jst i ich związki.  

 

Typ beneficjenta  

1. jst i ich związki,  

2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. 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).  

2. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane 

3. W ramach jednego konkursu wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.  
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Poddziałanie 4.2.1  

1. Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiącym załącznik do zaktualizowanego 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.  

2. Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów będą 

realizowane z poziomu krajowego.  

3. Warunkiem wsparcia inwestycji będzie przyczynienie się do zapewnienia zgodności 

systemu gospodarki odpadami z hierarchią postępowania z odpadami (w pierwszej kolejności 

zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia, 

recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwianie), wynikającą ze 

zobowiązań akcesyjnych tj. ramowej dyrektywy odpadowej49 i dyrektywy składowiskowej.  

Integralnym elementem projektu muszą być działania zmierzające do zwiększenia 

świadomości mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej 

zbiórki oraz racjonalnego i zgodnego z przepisami postępowania z odpadami.  

 

Poddziałanie 4.2.2  

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie posiadanie przez jst i/lub ich związki programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest.  

Integralnym elementem projektu muszą być działania zmierzające do zwiększenia 

świadomości mieszkańców na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020, ,  

- dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 

usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w 

gospodarce odpadami;  

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 200 tys. zł.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy 
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Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa 

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa  

Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami  

 

Priorytet inwestycyjny  

6.b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełniania zobowiązań określonych w 

dorobku prawnym Unii Europejskiej w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie.  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych  

 

Typy projektów  

W celu wypełnia wymagań dyrektywy ściekowej51 wsparcie dotyczyć będzie projektów w 

aglomeracjach o wielkości od 2 000 do10 000 RLM52 ujętych w KPOŚK53 oraz 

wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:  

- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym 

również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),  

- budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci 

ogólnospławnej),  

- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w 

zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w 

wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące 

budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z 

ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).  

 

Typ beneficjenta  

1. jst i ich związki,  

2. podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 4.3.1 Nie dotyczy  

Poddziałanie 4.3.2 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty powinny być zgodne z wymogami dyrektywy 91/271/EWG, w zakresie jakości 

oczyszczonych ścieków i dotyczyć inwestycji dla aglomeracji od 2 000 do 10 tys. RLM 

ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master Planu dla Dyrektywy Ściekowej.  

2. Wszystkie realizowane projekty muszą uwzględniać wymagania rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 

lipca 2014r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.  

3. Warunkiem finansowania projektów w danej aglomeracji będzie weryfikacja  

granic aglomeracji zgodnie z nowelizacją z dnia 30 maja 2014 r. ustawy z dnia 18 lipca 

2001r. Prawo Wodne.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane.  

5. W ramach jednego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020, ,  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 500 tys. zł  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego 

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu  

Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne  

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach ZIT i OSI  
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Cel tematyczny  

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami  

 

Priorytet inwestycyjny  

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

 

Cel szczegółowy działania  

Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na 

inwestycje chroniące ich stan  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 4.4.1  

1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także 

adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.  

2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.  

3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także 

adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach 

historycznych.  

4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów 

zabytkowych.  

5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, 

starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu 

infrastrukturalnego.  

6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu 

infrastrukturalnego.  

7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element 

szerszego projektu infrastrukturalnego).  

8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo 

(wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).  

9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak 

również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element 

projektu infrastrukturalnego).  

Typy projektów można łączyć.  

 

Poddziałanie 4.4.2  

Wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do 

zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury  

 

Poddziałanie 4.4.3  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 
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terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1.Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem 

właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).  

2.Jednostki samorządu terytorialnego.  

3.Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.  

4.Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. posiadające osobowość 

prawną,  

5.Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.  

6.Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno – prywatnym.  

7.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non 

profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w 

obszarze objętym wsparciem w ramach działania.  

8.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych.  

9.Inne instytucje z sektora finansów publicznych.  

10.Szkoły wyższe  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 4.4.1 oraz Poddziałanie 4.4.2 Nie dotyczy  

Poddziałanie 4.4.3 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1.W ramach Działania realizowane będą projekty wynikające ze Zaktualizowanej Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020.  

2.Podczas oceny projektów obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza 

finansowa czy analiza ryzyka, pod uwagę będą brane:  

a. analiza popytu - wykazanie zapotrzebowania na dany projekt w tym szacowanej 

liczby odwiedzających;  

b. realizacja priorytetów rozwoju kultury:  

poprawa dostępności do kultury  

zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń  

umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze w tym poprzez zwiększenie 

potencjału turystycznego, rozwoju e-kultury oraz przemysłów kreatywnych i 

przemysłów kultury  

podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu  

c. zapewnienie trwałości efektów.  

3.W ramach Działania promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności 

funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:  
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a. obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych,  

b. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych,  

c. dywersyfikację źródeł finansowania (pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania,  

d. dodatnie efekty ekonomiczne na bezpośrednie otoczenie inwestycji,  

e. tworzenie nowych miejsc pracy.  

4. W sposób priorytetowy traktowane będą projekty o ponadlokalnym oddziaływaniu, 

wpływające na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym dotyczące 

obiektów poprzemysłowych, którym nadane zostaną nowe funkcje kulturalne) oraz projekty 

komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury na 

obszarze planowanej interwencji.  

5. Działania dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 

festiwale mogą być wspierane w ramach Poddziałania 4.4.2 pod warunkiem spełnienia 

następujących kryteriów:  

a. wywarcie znaczącego wpływu na gospodarkę regionalną potwierdzonego 

osiągnięciem mierzalnych korzyści w dłuższej perspektywie czasowej,  

b. wniesienie wkładu w realizacje celów Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza 

Bałtyckiego w zakresie priorytetu kultury, głównie promocji kultury, dziedzictwa 

kulturowego i przemysłu kreatywnego.  

c. wkład EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w projekcie. 

Przychody takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu sektora 

prywatnego.  

6. Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.  

7. Możliwe będą inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne dostosowanie 

istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych.  

8. Projekty w zakresie kultury realizowane w ramach Działania 4.4 muszą przyczyniać się do 

osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych.  

9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, 

jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi mogą być wspierane 

w ramach Działania 4.4, jeżeli stanowią integralną część szerszego projektu jednak udział 

tych kosztów w projekcie nie może stanowić więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych 

projektów. Samodzielne projekty w tych obszarach mogą być wspierane w ramach CT2 (e-

usługi) oraz CT3 (e-biznes).  

10. W realizowanych projektach musi zostać wykazana trwałość ich finansowania w okresie 

eksploatacyjnym, z uwzględnieniem prognoz odnośnie popytu oraz przychodów 

generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także z uwzględnieniem środków 

własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów.  

11. Możliwy jest udział przedsiębiorców w realizacji projektów, jednak jedynie w roli 

partnerów.  

12. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji wniosku o 

dofinansowanie.60  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

77 

13. Zgodnie z wynikami negocjacji WRPO 2014+ z Komisją Europejską wsparcie 

infrastruktury w ramach Działania ograniczone musi być do infrastruktury małej skali (tj. 

inwestycji infrastrukturalnych do wysokości 20 mln zł kosztów całkowitych projektu).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Poddziałanie 4.4.1  -85%  

Poddziałanie 4.4.2 - 50%  

 

Poddziałanie 4.4.3  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Poddziałanie 4.4.1  

Minimalnie 500 000,00 PLN Maksymalnie 20 000 000,00 PLN  

 

Poddziałanie 4.4.2  

Nie dotyczy  

 

Poddziałanie 4.4.3  

W zależności od przedmiotu projektu  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody  

Poddziałanie 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo  

Poddziałanie 4.5.3 Ochrona różnorodności biologicznej  

Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna  

Poddziałanie 4.5.5 Ochrona przyrody w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami  
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Priorytet inwestycyjny  

6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną 

infrastrukturę  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 4.5.1  

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000).  

 

Poddziałanie 4.5.2  

Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody).  

 

Poddziałanie 4.5.3  

Projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w obrębie banków genowych, 

ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków rehabilitacji zwierząt i ogrodów 

dendrologicznych na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o rodzime gatunki. 

Projekty związane z ochroną zasobów przyrodniczych wraz z działaniami promocyjno – 

informacyjnymi wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze (działania realizowane na 

obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary 

NATURA 2000).  

 

Poddziałanie 4.5.4  

1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.  

2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej.  

 

Poddziałanie 4.5.5  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1. jst i ich związki,  

2. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki 

budżetowe,  

3. samorządowe osoby prawne,  

4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),  

5. szkoły wyższe,  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Wielkopolskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 04.2015 

 

79 

6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  

7. jednostki naukowo - badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 4.5.1 – 4.5.4 - Nie dotyczy  

Poddziałanie 4.5.5 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Finansowanie działań obszarów Natura 2000 będzie zgodne z Priorytetowymi ramami 

działań dla sieci Natura 2000 opracowanymi przez Polskę zgodnie z art. 8 Dyrektywy 

92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory (tzw. Dyrektywy siedliskowej).  

2. Finansowanie dotyczy wyłącznie gatunków rodzimych.  

3. Ponadto stosowane będą preferencje dla działań w zakresie ochrony różnorodności 

biologicznej realizowane na obszarach Natura 2000, (dotyczy poddziałania 4.5.1.). 

Dodatkowo projekty realizowane w ramach poddziałania 4.5.1 muszą być zgodne z planami 

ochrony dla rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.  

4. Projekty realizowane w ramach typu projektu nr 4.5.3 będą finansowane tylko wtedy, gdy 

będą zwiększać odporność środowiska na ruch turystyczny szczególnie nieuporządkowany i 

będą ograniczać jego negatywny wpływ na środowisko.  

5. Projekty dotyczące ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych na obszarach parków narodowych i kompleksowych projektów 

ponadregionalnych realizowane będą w ramach POIŚ.  

6. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót 

budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez beneficjenta dokonane.  

7. W ramach jednego konkursu jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 

dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:  

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają 

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;  

- dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 100 tys. zł.  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)  

Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

powiatowe i gminne)  

Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

07 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej  

 

Priorytet inwestycyjny  

7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych61 i 

trzeciorzędnych62 z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi  

 

Cel szczegółowy działania  

Poprawione warunki dla transportu drogowego poprzez budowę, przebudowę i modernizację 

sieci drogowej, w taki sposób, aby wzmacniała ona powiązania poszczególnych obszarów 

województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)  

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z 

ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.63  

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach 

wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich64 na drogach wojewódzkich 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy 

zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu 

realizowanego w ramach pkt. 1-3).  

 

Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi 

powiatowe i gminne)  

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, 

skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.65  
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2. Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach 

powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

3. Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich66 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych  

4. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element 

projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).  

 

Poddziałanie 5.1.3 Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT i OSI  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1. Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia  

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość 

prawną  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 5.1.1 oraz Poddziałanie 5.1.2 - Nie dotyczy 

Poddziałanie 5.1.3 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. W zakresie dróg wojewódzkich, w celu zapewnienia dostępności transportowej, możliwe 

będzie wsparcie inwestycji w zakresie pozwalającym na ich włączenie do systemu dróg 

krajowych lub sieci TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami 

wojewódzkimi oraz innymi miastami, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na 

problem dostępności transportowej tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych 

rynkach pracy.  

2. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa w ramach Poddziałania 5.1.2 inwestycje w drogi 

lokalne możliwe będą jedynie wówczas gdy: zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z 

siecią TEN-T, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami 

logistycznymi.  

3. Pod warunkami wskazanymi w Umowie Partnerstwa drogi lokalne mogą być wspierane 

także w ramach Działania 1.3, 3.3, 9.2  

4. Realizowane projekty muszą tworzyć ciąg drogowy o minimalnej długości 500 metrów (z 

wyłączeniem projektów dotyczących obiektów inżynierskich).  

5. Projekt, którego przedmiotem jest wyłącznie infrastruktura towarzysząca nie jest 

kwalifikowany w ramach Działania.  

6. Inwestycje drogowe muszą wynikać z regionalnego planu transportowego lub 

uzgodnionego z Komisją Europejską Planu Działań.  
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7. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji wniosku o 

dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Poddziałanie 5.1.1 – 85% 

Poddziałanie 5.1.2 – 75% 

Poddziałanie 5.1.3  - Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie 

po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych 

instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez 

właściwe Wytyczne MIR).  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 5.2. Transport kolejowy 

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu 

infrastruktury dworcowej  

Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich  

 

Cel tematyczny  

07 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej  

 

Priorytet inwestycyjny  

7d. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu  

 

Cel szczegółowy działania  

Poprawione warunki dla transportu kolejowego poprzez interwencje skierowane na poprawę 

transportu kolejowego w Wielkopolsce, a także polepszenia łączności z siecią TEN-T  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 5.2.1  

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja, rehabilitacja69 i rewitalizacja sieci kolejowej poza 

siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie,  
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2. budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej i 

przystanków kolejowych poza siecią TEN-T.  

3. budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru.  

 

Poddziałanie 5.2.2  

1. Zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy 

wojewódzkie),  

2. modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich 

(przewozy wojewódzkie)  

 

Typ beneficjenta  

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość 

prawną,  

3. podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi,  

4. podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Planowane interwencje kolejowe muszą wynikać z Dokumentu Implementacyjnego do 

Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. lub z regionalnych zestawień projektów 

priorytetowych.  

2. Inwestycje opisane w Poddziałaniu 5.2.1 pkt. 1 nie będą obejmowały prac remontowych, 

jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.  

3. Elementem projektu może być rozwój systemów sterowania i zarządzana ruchem oraz 

służące zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa  

4. Do wsparcia w ramach Działania nie mogą zostać wybrane operacje, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji wniosku o 

dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

 

Cel tematyczny  

08 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników  

 

Priorytet inwestycyjny  

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy 

na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy  

 

Typy projektów  

Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674 ze zm.) z wyłączeniem robót 

publicznych, finansowane ze środków Funduszu Pracy.  

 

Typ beneficjenta  

Powiatowe urzędy pracy  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

2. Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
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wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).  

3. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny plan działania.  

4. Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględnią efektywność zatrudnieniową 

określoną w wytycznych horyzontalnych.  

5. W przypadku wsparcia tworzenia białych i zielonych miejsc pracy pod uwagę będą brane 

wyniki analizy zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie.  

6. W przypadku wsparcia skierowanego do rolników mowa jest o właścicielach lub 

posiadaczach samoistnych lub zależnych nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów 

krajowych, o nieprzekraczającej powierzchni użytków rolnych określonej w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w 

gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie przekraczających powierzchni 

określonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku udziału 

w projekcie uczestnik musi uzyskać wpis do rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

7. Osoby poszukujące zatrudnienia aby być uczestnikami projektu nie mogą być osobami 

pracującymi.  

8. Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są 

zgodnie z definicją wynikającą z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 

monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 

osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy).  

9. Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 włącznie.  

10. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014-2020 nie będą finansowane 

kampanie promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako 

uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu)  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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2.7.1. Działanie 7.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez 

OPS, MOPR i PCPR  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

 

Typy projektów  

1.Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-

zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:  

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na 

rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 

świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, 

Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, zatrudnienie 

wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, 

usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, 

asystent pracy, doradca zawodowy,  

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do 

potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z 

uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz 

ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi 

związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego sfinansowanie 

zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 

kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami), organizacja i 

sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 

edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych),  

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko 

w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi 

instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.  

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, 

psychospołecznej dla osób lub rodzin,  
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- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,  

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki 

zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków 

odurzających 

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających 

psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z 

niepełnosprawnościami,  

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, 

o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

d) społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności społecznej, np.:  

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z 

niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby 

głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej),  

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i 

interwencji kryzysowej,  

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia 

osoby prowadzącej klub wolontariuszy,  

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych 

w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach 

samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej 

klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 

marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),  

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby 

opuszczającej zakład karny,  

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, 

świetlicach i klubach,  

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym 

kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, 

streetworkera),  

- praca socjalna.  

Działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu 

instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań 

związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie 

udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, 

edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu 

narkomanii.  
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W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, 

sfinansowaniu mogą podlegać również:  

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu;  

- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu;  

- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione 

przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub 

osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć;  

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach;  

- koszty dojazdów105 uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, w przypadku osób z 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym również ich opiekunów 

lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, 

konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu;  

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych 

uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich 

opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki 

reintegracji;  

– finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa 

w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac 

użytecznie społecznych oraz stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane 

do wykonywania określonych zawodów zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

Typ beneficjenta  

- jednostki organizacyjne jst  (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie)  

- organizacje pozarządowe – wyłącznie w charakterze partnera  

- podmioty ekonomii społecznej – wyłącznie w charakterze partnera  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 oraz zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów 

Działania 7.1 w ramach WRPO 2014-2020110  

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
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zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Ustawa z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i inne.  

3. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

danego naboru.  

4. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w zakresie aktywizacji społeczno-

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w trybie 

pozakonkursowym przez jednostki organizacyjne jst, jeżeli tym trybem będą objęte wszystkie 

jednostki pomocy społecznej danego typu. W przypadku braku takiej możliwości stosowany 

będzie tryb konkursowy; w sytuacji nie objęcia trybem pozakonkursowym wszystkich 

ośrodków pomocy społecznej, premiowane będzie partnerstwo powiatowych centrów pomocy 

rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej i/lub miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie (w 

postaci możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą 

niż wynika z Algorytmu podziału środków).  

5. IZ rekomenduje aby jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wdrażając usługi aktywnej integracji, 

zlecały realizację określonych zadań projektowych na zasadach dotyczących zlecania 

realizacji zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

6. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy wśród uczestników projektu względem ich 

sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w odniesieniu do stopnia 

wykluczenia społecznego uczestników projektu w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie, dokonywanej przez osoby wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w celu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  

7. Diagnoza uczestników projektów i wybór głównych narzędzi wsparcia dokonywana jest 

wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.  

8. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji 

powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Usługi aktywnej integracji 

zawodowej mogą być realizowane w szczególności przez podmioty wskazane w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

9. Tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych, o których mowa w ustawie z 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwłaszcza CIS , uwzględnia  

aspekt terytorialnego nasilenia problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa.  

10. Wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i 

usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej 

kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób 
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oddalonych od rynku pracy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w 

oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla Beneficjentów Powiatowymi Urzędami 

Pracy przy aktywizacji zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup 

docelowych oraz instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych, w tym osób, które 

zgodnie z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia od rynku 

pracy oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia112, należą do grupy III - tzw. oddalonych od 

rynku pracy.  

11. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej114. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

12. IZ rekomenduje realizację projektów poprzez kontrakt socjalny i jego odmiany lub 

program aktywności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020.  

13. Przewiduje się premiowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami ekonomii społecznej działającymi w obszarze włączenia społecznego (w postaci 

możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą niż 

wynika z Algorytmu podziału środków).  

14. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

15. Zalecany okres realizacji projektów to 36 miesięcy.  

16. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 

poszczególnych obszarów (m.in. wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób 

starszych, wsparcie ofiar przemocy, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie 

ekonomii społecznej).  

17. Zalecane jest, aby usługi świadczone w ramach projektów realizowane były zgodnie z 

opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym standardami,  

dobrymi praktykami i wytycznymi (np. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności).  

18. Projekty zakładają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodne z zaplanowaną 

ścieżką reintegracji.  

19. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w 

przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku osób 

bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego).  

20. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
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21. IZ rekomenduje wsparcie dla osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, 

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej przesłanki, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

22. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby i/lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach Działania m.in. 

dla osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

23. Projekt zakłada wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie, który 

zostanie określony w wezwaniu do złożenia wniosku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

24. Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 

Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.  

25. W ramach działania nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania 

upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

26. Nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.  

27. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowalnych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 7.1. Aktywna integracja 

7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  
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Priorytet inwestycyjny  

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

Typy projektów  

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-

zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:  

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na 

rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 

świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, 

Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, zatrudnienie 

wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, 

usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, 

asystent pracy, doradca zawodowy).  

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do 

potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z 

uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 

ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz 

ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi 

związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego, sfinansowanie 

zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 

kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami), organizacja i 

sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 

edukacyjnego oraz  

kosztów z nimi związanych) zawodowe (wraz ze stypendiami), organizacja i 

sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 

edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych).  

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko 

w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi 

instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.  

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, 

psychospołecznej dla osób lub rodzin,  

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,  

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki 

zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków 

odurzających,  
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- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających 

psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z 

niepełnosprawnościami,  

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, 

o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;  

d) społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności społecznej, np.:  

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z 

niepełnosprawnościami (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby 

głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej),  

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i 

interwencji kryzysowej,  

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia 

osoby prowadzącej klub wolontariuszy,  

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych 

w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach 

samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej 

klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 

marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),  

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby 

opuszczającej zakład karny, - pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach 

wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,  

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów 

zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),  

- praca socjalna  

Działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu 

instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań 

związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie 

udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, 

edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu 

narkomanii.  

W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, 

sfinansowaniu mogą podlegać również:  

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu;  

- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu;  

- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione 

przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub 

osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć;  
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- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach;  

- koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z 

instrumentów aktywnej integracji a w przypadku osób z niepełnosprawnością w 

stopniu znacznym i umiarkowanym również ich opiekunów lub asystentów, związane 

z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych 

zajęciach, związanych z realizacją projektu;  

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku niepełnosprawnych 

uczestników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności także ich 

opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki 

reintegracji;  

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa 

w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac 

użytecznie społecznych oraz stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane 

do wykonywania określonych zawodów zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz 

wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).  

Sieciowanie:  

– łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na 

celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej  

– wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu 

zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;  

- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność 

społeczną;  

- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną 

politykę integracyjną - np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej 

integracji w okresie 2007-2013;  

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym;  

- tworzenie partnerstw międzygminnych / powiatowych, mających na celu wymianę 

usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.  

 

Typ beneficjenta  

1. podmioty ekonomii społecznej,  

2. organizacje pozarządowe,  

3. instytucje rynku pracy,  

4. jednostki organizacyjne jst  

5. państwowe jednostki budżetowe  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  
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Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 oraz Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów Działania 7.1 

w ramach WRPO 2014-2020134  

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego i inne.  

3. Wsparcie jest kierowane do osób, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i 

usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej 

kolejności instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym do osób 

oddalonych od rynku pracy i skierowanych do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w 

oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy do 

wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VII., co do zasady kwalifikują się osoby, które zgodnie 

z mechanizmem profilowania osób bezrobotnych pod kątem stopnia oddalenia od rynku pracy 

oraz gotowości do podjęcia zatrudnienia135, należą do grupy III – tzw. oddalonych od rynku 

pracy.  

4. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej137. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

5. Premiowane będą projekty realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 

(jednostkę organizacyjną jst) i/lub w partnerstwie z jst (jednostkę organizacyjną jst)138.  

6. Warunkiem realizacji projektu w 2 typie operacji jest konieczność nawiązania przez 

Beneficjenta partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu 

(wyłącznie w połączeniu z typem 1).  

7. Projekty w zakresie typu 2 dotyczące sieciowania możliwe są tylko w obszarach 

zdefiniowanych na poziomie Regulaminu konkursu przez IZ.  

8. Premiowane będą projekty skierowane w co najmniej 20% do osób lub rodzin 

spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o których 

mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
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zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

9. IZ rekomenduje aby jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wdrażając usługi aktywnej integracji, 

zlecały realizację określonych zadań projektowych na zasadach dotyczących zlecania 

realizacji zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

10. Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez 

podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji 

powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej. Usługi aktywnej integracji 

zawodowej mogą być realizowane w szczególności przez podmioty wskazane w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszy Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

11. Zalecany okres realizacji projektów to 36 miesięcy.  

12. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 

poszczególnych obszarów (m.in. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie ofiar przemocy, wsparcie osób z 

zaburzeniami psychicznymi, wsparcie ekonomii społecznej).  

13. Zalecane jest, aby usługi świadczone w ramach projektów realizowane były zgodnie z 

opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym standardami, dobrymi praktykami i 

wytycznymi (np. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności).  

14. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy wśród uczestników projektu względem ich 

sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w odniesieniu do stopnia 

wykluczenia społecznego uczestników projektu w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie, dokonywanej przez osoby wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 w celu pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  

15. Diagnoza uczestników projektów i wybór głównych narzędzi wsparcia dokonywana jest 

wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.  

16. Projekty zakładają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie zgodne z zaplanowaną 

ścieżką reintegracji.  

17. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

18. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w 

przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku osób 

bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego ).  

19. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa  
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wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

20. W celu zapewnienia efektywności działań, IZ w odniesieniu do projektów przewidujących 

bezpośrednie wsparcie dla osób lub rodzin albo środowisk lub lokalnych społeczności 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stosuje kryteria wyboru projektów 

dotyczące efektywności społeczno-zatrudnieniowej, weryfikuje spełnienie tych kryteriów 

oraz zobowiązuje beneficjentów w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu i 

uczestników projektów w dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w projekcie do 

przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów.  

21. Projekt zakłada wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie, który 

zostanie określony w Regulaminie konkursu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

22. Premiowane będą projekty, w których grupa docelowa składać się będzie m.in. z osób 

i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO 

PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób i/lub rodzin nie powiela działań, które dana osoba i/lub 

rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa 

w PO PŻ. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w pierwszej kolejności do 

powyższych osób.  

23. Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 

Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.  

24.Tworzenie nowych podmiotów reintegracyjnych, o których mowa w ustawie z 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwłaszcza CIS, uwzględnia aspekt terytorialnego nasilenia 

problemów wykluczenia społecznego i ubóstwa.  

24. Przewiduje się profilowanie rodzaju wsparcia zgodnie z sytuacją społeczno-gospodarczą 

wspieranych obszarów (mapy dotyczące profilowania rodzaju wsparcia zostaną zamieszczone 

w Regulaminie konkursu).  

- Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych,  

- Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych  

Przewiduje się premiowanie projektów na powyższych obszarach.  

25. W ramach Działania nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania 

upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

26. W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć dopuszczone w działaniu typy 

realizowanych operacji.  

27. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko 

jednego projektu.  

28. Nie przewiduje się możliwości wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.  

29. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  
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95% kosztów kwalifikowalnych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z 

usług społecznych  

 

Typy projektów  

1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, (np. 

zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, psychoterapeuty i innych świadczonych w ramach 

usług specjalistycznych, w tym konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, adaptacja i 

doposażenie pomieszczeń placówek wsparcia dziennego147, niezbędne doposażenie i 

adaptacja placówek w celu umożliwienia realizacji programów wspierających rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja i 

doposażenie ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych148.  

Projekty realizują działania wspierające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym 

działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (praca z 

rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci) oraz działania prowadzące do powstawania 

rodzinnych form pieczy zastępczej.  

2. Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności 

odbywa się poprzez wsparcie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w:  

a) miejscu zamieszkania;  

b) mieszkaniach o charakterze wspomaganym;  

c) ośrodkach zapewniających opiekę dzienną (o ile stanowią formę usług 

świadczonych w lokalnej społeczności);  
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d) ośrodkach zapewniających opiekę całodobową (o ile stanowią formę usług 

świadczonych w lokalnej społeczności).  

Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności 

odbywa się w szczególności poprzez:  

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o 

których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 

wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych;  

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, dowożenie posiłków);  

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki 

i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe 

technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych 

(sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;  

e) działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej poprzez:  

- tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych 

(wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo 

sfinansowanie usługi opiekuńczej);  

- zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w połączeniu z 

nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania;  

- umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla 

opiekunów nieformalnych potrzebnych do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi.  

3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego 

(adaptacja pomieszczeń) oraz świadczenia usług z nimi związanych. W przypadku tworzenia 

miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są 

tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności. Trwałość miejsc świadczenia usług - zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR.  

 

Typ beneficjenta  

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 

podmioty  

- organizacje pozarządowe - wyłącznie w charakterze partnera  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020.  

2. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej152. Rozwój usług społecznych na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zgodny z Ogólnoeuropejskimi 

wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

3. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego i inne.  

4. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w zakresie poprawy dostępu do usług 

społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w trybie 

pozakonkursowym przez jednostki organizacyjne jst, jeżeli tym trybem będą objęte wszystkie 

jednostki pomocy społecznej danego typu. W przypadku braku takiej możliwości stosowany 

będzie tryb konkursowy. Warunki realizacji projektów oraz zasady ich premiowania 

określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku.  

5. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 

danego naboru.  

6. Projekty realizowane na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do 

poszczególnych rodzajów usług społecznych, w oparciu o Diagnozę Sektora Usług 

Społecznych w Wielkopolsce (badanie ROPS).  

7. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 

poszczególnych obszarów (wsparcie rodziny i piecza zastępcza, wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie ofiar przemocy, wsparcie osób z 

zaburzeniami psychicznymi, wsparcie ekonomii społecznej).  

8. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług - zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

9. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w 

przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w przypadku osób 
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bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego).  

10. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

11. W ramach działań prowadzących do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej jest 

realizowane kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.  

12. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych 

w formie pracy podwórkowej obowiązkowo realizowane są zajęcia rozwijające co najmniej 

jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

13. Usługi poradnictwa specjalistycznego w tym np. poradnictwo w zakresie prawa 

rodzinnego i opiekuńczego oraz obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki 

nad osobą z niepełnosprawnością, a także terapię rodzinną, będą świadczone jako jeden z 

elementów szerszego kompleksowego wsparcia.  

14. Diagnoza uczestników projektów i wybór głównych narzędzi wsparcia dokonywana jest 

wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.  

15. Maksymalny okres realizacji projektów to 36 miesięcy.  

16. Przewiduje się premiowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami ekonomii społecznej działającymi w obszarze włączenia społecznego (w postaci 

możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu na kwotę wyższą niż 

wynika z Algorytmu podziału środków).  

17. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby i/lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach Działania m.in. 

dla osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w  

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ .  

18. Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja oraz z 

uwzględnieniem trendów demograficznych. Podejmowane w tym zakresie działania będą 

uwzględniały zapisy Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wsparcie dla 

usług w formach stacjonarnych może być oferowane w sytuacji, gdy objęcie danej grupy osób 

nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki (np. 

nadmiernie wysokich kosztów świadczenia usług w formach zdeinstytucjonalizowanych.  

19. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

20. Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 

Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.  
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21. Projekty w tym działaniu mogą być realizowane poprzez interwencję sieciową, gdzie 

wsparcie jest świadczone w ramach jednego projektu przez grupę podmiotów tożsamych ze 

względu na rodzaj ich działalności, świadczone usługi lub grupę docelową np. 1 projekt – 1 

beneficjent – 5 placówek wsparcia dziennego – 100 uczestników projektu.  

22. W ramach działania nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania 

upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

23. W ramach jednego projektu Beneficjent może łączyć dopuszczone w działaniu typy 

realizowanych operacji.  

24. Nie przewiduje się wsparcia w postaci finansowania zwrotnego.  

25. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie 

spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności  

90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług 

opieki nad osobami zależnymi (z wyłączeniem wsparcia przewidzianego w innych PI w 

zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w 

wymiarze jakościowym i ilościowym – m.in. tworzenie miejsc opieki  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  
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Cel szczegółowy działania  

Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z 

usług społecznych.  

Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z 

usług zdrowotnych.  

 

Typy projektów  

1.Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, (np. 

zapewnienie wsparcia asystenta rodziny, psychoterapeuty i innych świadczonych w ramach 

usług specjalistycznych, w tym konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, adaptacja i 

doposażenie pomieszczeń placówek wsparcia dziennego, niezbędne doposażenie i adaptacja 

placówek w celu umożliwienia realizacji programów wspierających rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja i doposażenie 

ośrodków interwencji kryzysowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych 

domów dziecka, rodzin zastępczych.  

Projekty realizują działania wspierające proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym 

działania profilaktyczne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej (praca z 

rodziną, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci) oraz działania prowadzące do powstawania 

rodzinnych form pieczy zastępczej.  

2. Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności 

odbywa się poprzez wsparcie usług świadczonych w lokalnej społeczności, w tym w160:  

a) miejscu zamieszkania;  

b) mieszkaniach o charakterze wspomaganym;  

c) ośrodkach zapewniających opiekę dzienną (o ile stanowią formę usług 

świadczonych w lokalnej społeczności);  

d) ośrodkach zapewniających opiekę całodobową (o ile stanowią formę usług 

świadczonych w lokalnej społeczności).  

Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności 

odbywa się w szczególności poprzez:  

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 

wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych;  

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, dowożenie posiłków);  

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki 

i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe 

technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych 

(sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;  

e) działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej poprzez:  

- tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych 

(wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo 

sfinansowanie usługi opiekuńczej;  
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- zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w polaczeniu z 

nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania;  

- umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla 

opiekunów nieformalnych potrzebnych do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi.  

3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego 

(adaptacja pomieszczeń) oraz świadczenia usług z nimi związanych. W przypadku tworzenia 

miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są 

tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług - zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

4. Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia 

oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków 

opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie.  

5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym 

usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego 

świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi 

deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1,2,3 lub 4).  

 

Typ beneficjenta  

1. podmioty ekonomii społecznej,  

2. organizacje pozarządowe,  

3. instytucje rynku pracy,  

4. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,  

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 

podmioty,  

6. państwowe jednostki budżetowe,  

7. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także 

przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),  

8. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym 

systemie ochrony zdrowia,  

9. jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu 

pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  
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1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz 

Podręcznikiem Zasad Opracowania i Wdrażania Regionalnych Profilaktycznych programów 

zdrowotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych i inne,  

3. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej162. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami 

Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

4. Interwencje w obszarze zdrowia są zgodne z szerszą strategią działań zawartą w Policy 

Paper w obszarze ochrony zdrowia na lata 2014-2020,  

a także uwzględniają zapisy Umowy Partnerstwa. Głównym narzędziem koordynacji 

interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest Komitet Sterujący ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Warunkiem koniecznym dla 

podejmowania interwencji w sektorze zdrowia (w tym kampanii informacyjnych będących 

częścią programów profilaktycznych) jest ich zgodność z uzgodnionym przez ww. Komitet 

Planem działań w sektorze zdrowia.  

5. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie 

poprzedzana analizą epidemiologiczną grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla 

danego programu elementów, m.in. wieku, czy czynników wykluczających osoby planowane 

do objęcia programem zdrowotnym. W szczególności programy zdrowotne powinny być 

ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na ryzyko braku dostępu do danego 

programu zdrowotnego i które narażone są na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

6. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym jest zgodny z założeniami Ogólnoeuropejskich wytycznych 

dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  

7. Usługi świadczone w ramach projektów są realizowane zgodnie z opracowanymi na 

poziomie krajowym i regionalnym standardami, dobrymi praktyki i wytycznymi.  
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8. Wsparcie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi odbywa się 

przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

9. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług - zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

10. Warunkiem realizacji projektu w 5 typie operacji jest partnerstwo z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej (5 typ wyłącznie w połączeniu z 1, 2, 3 lub 4).  

11. Premiowane będą projekty w zakresie usług społecznych realizowane jest przez jst 

(jednostkę organizacyjną jst) i/lub w partnerstwie z jst (jednostką organizacyjną jst).  

12. Premiowane będzie realizowanie projektów na obszarach, na których istnieją deficyty w 

zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług społecznych (zgodnie z Diagnozą 

Sektora Usług Społecznych w Wielkopolsce – badanie ROPS).  

13. W przypadku realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym 

premiowane będą projekty, których Wnioskodawca posiada co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w realizacji ww. programów.  

14. W przypadku realizacji projektów z zakresu usług zdrowotnych dodatkowo premiowane 

będą projekty zakładające gotowość do wykonywania części programu (możliwej do 

realizacji) w miejscu zamieszkania pacjenta lub jego najbliższej okolicy.  

15. W przypadku realizacji programów zdrowotnych o charakterze przesiewowym 

premiowane będą projekty, które zakładają przekazanie informacji o stanie zdrowia lekarzowi 

podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta (pod warunkiem wyrażenia zgody pacjenta).  

16. Przewiduje się profilowanie rodzaju wsparcia zgodnie z sytuacją społeczno-gospodarczą 

wspieranych obszarów - premiowane będzie udzielanie wsparcia na obszarach o najniższej 

dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (mapy dotyczące profilowania 

rodzaju wsparcia zostaną zamieszczone w Regulaminie konkursu).  

17. Usługi poradnictwa specjalistycznego w tym np. poradnictwo w zakresie prawa 

rodzinnego i opiekuńczego oraz obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki 

nad osobą z niepełnosprawnością, a także terapię rodzinną, będą świadczone jako jeden z 

elementów szerszego kompleksowego wsparcia.  

18. Realizowane projekty są zgodne z programami wojewódzkimi dotyczącymi 

poszczególnych obszarów (wsparcie rodziny i piecza zastępcza, wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami, wsparcie osób starszych, wsparcie ofiar przemocy, wsparcie osób z 

zaburzeniami psychicznymi, wsparcie ekonomii społecznej).  

19. Projekty skierowane są do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w 

przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku osób 

bezdomnych przebywają one na tym obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego ).  

20. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
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21. W ramach działań prowadzących do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej 

przewiduje się kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 

doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.  

22. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych 

w formie pracy podwórkowej obowiązkowo realizowane są zajęcia rozwijające co najmniej 

jedną z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

23. Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb 

poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja oraz z 

uwzględnieniem trendów demograficznych. Podejmowane w tym zakresie działania będą 

uwzględniały zapisy Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wsparcie dla 

usług w formach stacjonarnych może być oferowane w sytuacji, gdy objęcie danej grupy osób 

nie jest możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki (np. 

nadmiernie wysokich kosztów świadczenia usług w formach  

zdeinstytucjonalizowanych).  

24. Ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 

Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.163  

25. Diagnoza uczestników projektów i wybór głównych narzędzi wsparcia usług społecznych 

dokonywana jest wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej.  

26. Preferowane do objęcia wsparciem są osoby i/lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach Działania m.in. 

dla osób i/lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 nie powiela działań, które dana osoba i/lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

27. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

28. W ramach Działania nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania 

upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

29. O przynależności danej usługi do usług społecznych lub zdrowotnych decyduje to, kto jest 

faktycznym wykonawcą danej usługi. Dla rozróżnienia usługi społecznej i zdrowotnej istotne 

jest, czy podmiot aplikujący o środki unijne prowadzi usługi społeczne (zwłaszcza usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czy lecznicze 

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej). Podmioty prowadzące usługi społeczne (np. 

domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, mieszkania wspomagane) będą 

realizowały projekty w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych będących w 

kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei podmioty lecznicze będą 

uprawnione do realizacji projektów w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, 

nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Elementem uzupełniającym projektu 

realizowanego przez podmiot realizujący usługi społeczne może być usługa zdrowotna i na 

odwrót, niemniej zarówno potrzeba sfinansowania, jak i zakres usługi uzupełniającej muszą 

być bezsprzecznie związane z realizacją celu projektu czyli tzw. usługi przewodniej.  
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30. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie 

maksymalnie dwóch projektów (nie dotyczy Beneficjentów realizujących 5 typ projektów).  

31. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów oferujących świadczenie 

spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności  

90% kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów zakładających wspieranie usług 

opieki nad osobami zależnymi (z wyłączeniem wsparcia przewidzianego w innych PI w 

zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej) oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w 

wymiarze jakościowym i ilościowym – m.in. tworzenie miejsc opieki  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Min. 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 7.3. Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępności do usług dla PES  

 

Typy projektów  

Projekt z zakresu koordynacji ekonomii społecznej w regionie, w tym w szczególności:  

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie  

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 

oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym 

organizacje branżowe (sieci, klastry)  
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c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 

charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) oraz wsparcie tych podmiotów w 

osiąganiu standardów usług  

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii 

działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej  

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym  

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów 

ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży 

produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym  

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul 

społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań PES  

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 

publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie  

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, 

o którym mowa w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej i 

organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych 

interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego 

wdrażania  

k) reprezentacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie 

ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z 

rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, 

rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których 

jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej  

 

Typ beneficjenta  

Samorząd Województwa Wielopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Poznaniu)  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  
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1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020.  

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z 27 kwietnia 

2006 o spółdzielniach socjalnych, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych.  

3. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej166. Kluczowe kierunki interwencji publicznej, 

mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych oraz spójność i skuteczność wsparcia w skali kraju przedstawia 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.167  

4. Podejmowane przedsięwzięcia są zgodne z Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020.  

5. Koordynacja sektora ekonomii społecznej będzie realizowana z wykorzystaniem 

wypracowanych dotychczas narzędzi oraz będzie komplementarna i uzgodniona z działaniami 

realizowanymi na poziomie krajowym.  

6. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.  

7. Nie jest dopuszczalne nakładanie się działań i podwójne finansowanie nakładów na 

działania koordynacyjne prowadzone przez samorząd województwa z tymi, które będą 

prowadziły OWES. Natomiast wymagana jest współpraca ROPS z OWES w celu określania 

podziału zadań i obszarów kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej 

współpracy w województwie wielkopolskim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i 

zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.  

8. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych  

9. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% kosztów kwalifikowalnych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  - Nie dotyczy  

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  
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Działanie 7.3. Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia  

 

Cel szczegółowy działania  

Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępności do usług dla PES  

 

Typy projektów  

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

zakładające łącznie:  

a) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,  

b) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia 

rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami określonymi przez 

MPiPS,  

c) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w 

ramach procesów biznesowych.  

 

Typ beneficjenta  

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  

 

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020.  

2. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z 27 kwietnia 

2006 o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651), Ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
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3. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej171. Kluczowe kierunki interwencji publicznej, 

mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych oraz spójność i skuteczność wsparcia w skali kraju przedstawia 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej172.  

4. Realizowane działania będą spójne z Regionalnym Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej 

w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020.  

5. W związku z tworzoną na terenie całej Polski siecią instytucji wspierających ekonomię 

społeczną, projekty z zakresu wsparcia PES w trybie konkursowym realizowane będą 

wyłącznie przez akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które zostaną objęte 

procesem standaryzacji rekomendowanym przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. O dofinansowanie ubiegać się mogą Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z 

zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który 

posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla 

wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej.  

6. Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 subregionów (kaliskim, 

konińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim wraz z miastem Poznań)173. Do 

dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla danego subregionu.  

7. Status akredytowanego OWES jest ważny przez okres 2 lat od daty wystawienia, chyba, że 

zajdą okoliczności uzasadniające utratę statusu w terminie wcześniejszym. Beneficjent 

zobowiązany jest do poddania się procesowi akredytacji przed upływem 2 lat od daty jej 

uzyskania, w celu zachowania ciągłości realizacji projektu. Utrata statusu w terminie 

wcześniejszym lub utrata akredytacji po upływie 2 lat od daty jej wystawienia i nie uzyskanie 

kolejnej akredytacji będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z Beneficjentem.  

8. Obszar realizacji projektu jest zawężony do terytorium subregionu w województwie 

wielkopolskim, do którego Wnioskodawca aplikuje. Dopuszczono możliwość wsparcia grupy 

docelowej spoza subregionu, na którym działa dany OWES poprzez uwolnienie w ramach 

standardu minimum 10% kwoty przeznaczonej na animację i inkubację, co umożliwi 

realizację tych działań poza terenem subregionu. W przypadku objęcia przez Beneficjenta 

wsparciem w ramach projektu osób spoza terytorium subregionu, na którym Beneficjent 

realizuje projekt, Beneficjent zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania o 

powyższym ośrodka z subregionu, z którego pochodzi beneficjent ostateczny.  

9. OWES zobowiązany jest do współpracy z ROPS oraz z pośrednikami finansowymi, którzy 

będą wybierani w ramach PO WER, a także z PUP w zakresie przyznawania dotacji dla 

spółdzielni socjalnych.  

10. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.  

11. Projekty będą zakładały współpracę z lokalnymi organizacjami służącą budowaniu 

potencjału lokalnego do rozwoju usług wsparcia ekonomii społecznej na poziomie 

poszczególnych subregionów.  

12. Wszyscy realizatorzy projektów zobowiązani są do zaangażowania w działania 

koordynujące realizowane przez ROPS (udział w pracach Komitetu ds. ES, wymiana 

informacji).  
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13. Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym wynosi 20 000 PLN – dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków 

niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa 

społecznego.  

14. Wsparcie pomostowe dla nowo utworzonych przedsiębiorstw społecznych- zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

15. W realizacji projektów preferowane będzie stosowanie klauzul społecznych.  

16. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w kluczowych 

sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES.  

17. Projektodawca zobowiązuje do osiągnięcia we wniosku o  

dofinansowanie wskaźników efektywnościowych określonych w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Minimalne wartości wskaźników, które 

Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć wskazane zostaną w Regulaminie konkursu.  

14. Beneficjent zobowiązany jest do nawiązania współpracy z beneficjentami Dz. 7.1 i 7.2 w 

celu wspierania zatrudnienia w ekonomii społecznej osób wychodzących z WTZ, CIS, 

placówek opiekuńczo wychowawczych i innych tego typu placówek oraz zakładów 

poprawczych, aby w pełni zrealizowana została ścieżka reintegracji (nie mniej niż 20% 

uczestników projektu stanowią uczestnicy projektów PI 9i i 9iv).  

15. Nie jest dopuszczalne nakładanie się działań i podwójne finansowanie nakładów na 

działania koordynacyjne prowadzone przez samorząd województwa z tymi, które będą 

prowadziły OWES. Natomiast konieczna jest współpraca OWES z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w celu określania podziału zadań i obszarów kompetencji, w tym m. in. 

ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.  

16. Przewiduje się profilowanie rodzaju wsparcia zgodnie z sytuacją społeczno-gospodarczą 

wspieranych obszarów. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na Wiejskich obszarach 

funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI).  

17. W ramach jednego konkursu Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 

dofinansowanie.  

18. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

19. Realizacja działań służących zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w 

realizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym odbywa się poprzez działania 

edukacyjne oddziałujące na sektor publiczny oraz poprzez wykorzystanie mechanizmu 

zlecania usług w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub inne ustawy.  

20. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  
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95% kosztów kwalifikowalnych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@- projekt 

pozakonkursowy  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 

równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 

kształcenia i szkolenia  

 

Cel szczegółowy działania  

Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji dzieci i młodzieży uczestniczących w edukacji 

szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach  

Podniesienie wiedzy i/lub kompetencji nauczycieli/ pedagogów systemu oświaty  

 

Typy projektów  

 

1. Prowadzenie i upowszechnienie metod nauczania opartych na TIK:  

- wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, przez:  

a) stosowanie przez nauczycieli kształcenia wyprzedzającego z metodą 

projektów, w tym przeszkolenie nauczycieli w ramach tych zagadnień,  

b) przeprowadzanie wirtualnych eksperymentów matematyczno-

przyrodniczych z wykorzystaniem aplikacji/programów komputerowych wraz 

z dokumentacją i programem szkoleń oraz korzystanie z innych narzędzi 

wirtualnych, w tym dedykowanych  

gier, celem realizacji programu szkolnego,  
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c) rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dodatkowych 

dla uczniów,  

- stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej bazującej na 

realizacji kursów otwartych online, pozwalających na przeprowadzeniu szkoleń z 

wykorzystaniem TIK, weryfikacji umiejętności potwierdzonych certyfikatem.  

- stworzenie i przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z doposażeniem 

szkoły w sprzęt TIK według standardów określonych w programie „Cyfrowa szkoła”.  

2. Wsparcie podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji opartej na TIK, w tym 

tworzenie sieci współpracy.  

 

Typ beneficjenta  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może być każdy 

podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

oświatowej)  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

2. Działania związane z wyposażeniem szkół w TIK nie mogą być realizowane jako 

samodzielne przedsięwzięcie. Będą one komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla 

uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli finansowanymi ze środków publicznych (w tym 

EFS). Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu (środków trwałych) nie 

przekroczy 30% wartości projektu (włączając cross-financing).  

3. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w TIK będą uzależnione od diagnozy 

zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania oraz będą zgodne ze standardem 

wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020.  

4. Projekt dotyczy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół 

zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych).  

5. 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.  

6. Fakt nabycia kompetencji uczestników projektu (tj. uczniów i nauczycieli) jest 

weryfikowany w ramach następujących etapów {etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach 

wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 

interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we 
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wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną 

uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, etap III – Ocena – 

przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, etap IV – 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II efektami uczenia się) }  

7. Nie będą finansowane kampanie promocyjne - działania upowszechniające będą 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań wdrożeniowych.  

8. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

95% kosztów kwalifikowanych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb 

pozakonkursowy  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 

systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 

pracodawcami  

 

Cel szczegółowy działania  

Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w 

szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych  
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Typy projektów  

1. Organizacja praktyk190 i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie 

wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.  

2. Wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne (niezbędne do realizacji 

procesu kształcenia) szkół, placówek kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU) oraz 

laboratoriów praktyk, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia 

zawodowego, praktycznego i ustawicznego, tj. współpracujących z pracodawcami i 

organizacjami pracodawców oraz szkołami i placówkami kształcenia zawodowego (CKP i/lub 

CKU).  

3. Wsparcie doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu związanych z nauczanym zawodem,  

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w tym wsparcie przygotowania 

nauczycieli i specjalistów do pełnienia roli doradcy edukacyjno-zawodowego oraz 

wyposażenie/doposażenie w materiały i narzędzia wzbogacające warsztat pracy doradcy.  

5. Inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, w tym wspierających 

uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy  

 

Typ beneficjenta  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może być każdy 

podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

oświatowej)  

 

Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych powinno być zgodne ze standardem 

wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020. Projekty dotyczące wyposażenia, doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z 

realizacją programu kształcenia.  

2. Realizowany będzie projekt, w którym kierunki kształcenia będą zgodne z 

zapotrzebowaniem rynku pracy, m.in. w branżach z największą liczbą przedsiębiorstw 

szybkiego wzrostu wskazanych w badaniach i analizach oraz RSI.  

3. Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w 

sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% wartości projektu 

(włączając cross-financing).  

4. W przypadku zakupu sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w placówkach 

edukacyjnych zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.  

5. W procesie rekrutacji szkół, preferencje uzyskają szkoły położone terenach wiejskich.  
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6. Staże i praktyki realizowane w ramach WRPO 2014+ będą zgodne z Wytycznymi w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

7. Fakt nabycia kompetencji uczestników projektu (tj. uczniów i nauczycieli) jest 

weryfikowany w ramach następujących etapów {etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach 

wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 

interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we 

wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną 

uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, etap III – Ocena – 

przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, etap IV – 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II efektami uczenia się) }  

8. W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne - działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych.  

9. Wsparcia nie uzyska projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

90% kosztów kwalifikowalnych  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura społeczna  

 

Cel tematyczny  

09 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

 

Priorytet inwestycyjny  

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych  
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Cel szczegółowy działania  

Poprawiona dostępność infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez 

inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 9.1.1  

Infrastruktura ochrony zdrowia  

Projekty podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym i lokalnym, polegające m.in. na:  

a) przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń 

zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania 

infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami,  

b) wyposażeniu w sprzęt medyczny,  

c) rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektu.  

Projekty mogą być realizowane jedynie, jeśli dotyczą :  

a) świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywizacji 

zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo i 

mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne) oraz wynikających ze 

specyficznych zdiagnozowanych potrzeb regionalnych 

b) świadczeń zdrowotnych, istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. 

w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek 

zajmujących się leczeniem dzieci, a także dla podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i 

hospicyjnej.  

 

Poddziałanie 9.1.2  

Infrastruktura społeczna  

a) inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego (w oparciu o istniejącą infrastrukturę, przebudowa, remont i wyposażenie 

zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania) – w powiązaniu z 

procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności 

ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób 

zależnych)  

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 (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) – remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, kupno lokalu (z 

remontem), w uzasadnionych przypadkach budowa, rozbudowa, nadbudowa budynku, 

zakup wyposażenia  
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c) wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, w tym 

placówek wsparcia dziennego i opieki nad młodzieżą do świadczenia usług w tym 

zakresie (np. świetlice pozaszkolne, środowiskowe) oraz poprawa infrastruktury 

pieczy zastępczej i przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku 

rodzinnej pieczy zastępczej – remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, 

kupno lokalu (z remontem), w uzasadnionych przypadkach budowa, rozbudowa, 

nadbudowa budynku, zakup wyposażenia  

d) wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów wsparcia 

dziennego dzieci (w tym opieki nad dziećmi 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)  

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w 

ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia Europejskiego 

Funduszu Społecznego, który pełni funkcję wiodącą w tym obszarze interwencji.  

 

Typ beneficjenta  

Poddziałanie 9.1.1  

1. w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i 

hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem podmiotów, które będą 

kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich 

strukturach oddziały geriatryczne)  

2. w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują 

swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą 

kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich 

strukturach oddziały geriatryczne)  

3. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  

4. podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym  

 

Poddziałanie 9.1.2  

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  

2. podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne  

3. organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku 

publicznym i wolontariacie  

4. instytucje pomocy i integracji społecznej  

5. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  

6. podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym  
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Instytucja pośrednicząca  

Nie dotyczy  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Wszystkie realizowane projekty uwzględniają konieczność dostosowania infrastruktury i 

wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami207, zgodnie z zasadą uniwersalnego 

projektowania.  

2. W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć dopuszczone w działaniu typy 

realizowanych operacji.  

3. W ramach jednego konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie tylko 

jednego projektu.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Poddziałanie 9.1.1  

1. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, warunkiem koniecznym do podejmowania 

interwencji w zakresie ochrony zdrowia jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet 

Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (pod przewodnictwem 

ministra właściwego ds. zdrowia) Planem działań w sektorze zdrowia.  

2. Wymagane jest posiadanie umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej, finansowanych 

w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (w zakresie zbieżnym z zakresem 

projektu). W przypadku, gdy podmiot leczniczy rozszerzy zakres działalności prowadzonej w 

oparciu o przedmiot projektu, wymagane będzie posiadanie umowy na udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (na rozszerzony zakres 

wykorzystania przedmiotu projektu) - w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń.  

3. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i 

potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego 

i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map potrzeb 

zdrowotnych, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.  

4. W drodze wyjątku od warunku określonego powyżej, inwestycje dotyczące infrastruktury 

w kontekście opieki koordynowanej mające na celu wzmocnienie podstawowej opieki 

zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki 

(zarówno w kontekście deinstytucjonalizacji oraz tworzenia środowiskowych form opieki) 

mogą być współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod 

warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację 

zasadności ich realizacji.  

5. Z uwagi na charakter świadczeń realizowanych w POZ, inwestycje prowadzone w ramach 

tego typu projektu mogą być ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i 

dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej.  
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6. Zakres rzeczowy projektu nie może wykraczać poza elementy wynikające z wymogów 

płatnika w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach publicznego systemu 

ubezpieczeń zdrowotnych.  

7. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowalne chyba, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia 

poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

8. Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług 

wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, jak również wspierające rozwój opieki 

koordynowanej, z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.  

9. Promowane będą projekty: efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które 

wykazują największą efektywność finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne 

formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i 

restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania 

infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów.  

10. Budowa nowych obiektów ochrony zdrowia, rozbudowa placówek lub zwiększanie liczby 

łóżek będzie dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach.  

11. Inwestycje z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego będą realizowane na 

poziomie krajowym.  

12. Projekty z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz 

usług społecznych będą realizowane w ramach Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych (lub jako element projektu w ramach Poddziałania 9.1.1.)  

13. Projekty z zakresu termomodernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i usług 

społecznych przewidziano do realizacji w ramach Działania 3.2 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.11. Działania związane z 

doskonaleniem kompetencji lekarzy - w tym POZ, będą realizowane w programie krajowym 

PO WER.  

 

Poddziałanie 9.1.2  

1. Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych z 

EFRR są zgodne z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 (Podrozdział 4.5) oraz z Wytycznymi Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (infrastruktura opiekuńcza dla dzieci 

do lat 3).  

2. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej są zgodne z Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej205. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na 

rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest zgodny z 

Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności oraz z kierunkami wskazanymi w 

Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 206  

3. Nie będzie wspierana infrastruktura służąca powstawaniu nowych miejsc realizacji usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym w formach instytucjonalnych. Wsparcie 
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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 zdeinstytucjonalizowanych. Inwestycje w 

infrastrukturę usług w formach instytucjonalnych są możliwe jedynie w zakresie zmiany 

sposobu użytkowania, remontu i przebudowy budynku.  

4. Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na przedsięwzięcia, których 

realizacja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 

grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2006 r.).  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Poddziałanie 9.1.1  

Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 500 tys. PLN.  

Zakup wyposażenia – minimalna wartość 250 tys. PLN.  

 

Poddziałanie 9.1.2  

Projekty inwestycyjne – minimalna wartość 100 tys. PLN.  

Zakup wyposażenia – minimalna wartość 50 tys. PLN.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 

 

Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w 

ramach ZIT i OSI  

 

Cel tematyczny  

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie  

 

Priorytet inwestycyjny  

Priorytet Inwestycyjny 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 

na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej  
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Cel szczegółowy działania  

Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.  

Poprawione warunki kształcenia zawodowego.  

Poprawione warunki edukacji ogólnokształcącej  

 

Typy projektów  

Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez budowę i wyposażenie 

(sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów, a 

także adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie 

(sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów 

celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji 

przedszkolnej.  

2. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty kształcenia 

ogólnego poprzez:  

- budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań 

dydaktycznych) nowych obiektów, a także przebudowę, rozbudowę, adaptację, 

modernizację oraz wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań 

dydaktycznych) istniejących obiektów,  

- budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty nowe, 

(z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk214: sale 

gimnastyczne (24 x 12m x 7,5), sale sportowe (36 x 18/19m x 7,5/8m) i pośrednie oraz 

rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska 

przyszkolne, sale sportowe).  

3. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe i ustawiczne poprzez budowę i wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny 

sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i 

ustawicznemu) nowych obiektów, a także przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację i 

wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące 

kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów.  

4. Inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje poprzez tworzenie obiektów 

i rozwój usług dydaktycznych dla osób uczących się (tj. np. centra kreatywności, „Małe 

Koperniki”):  

- projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane 

poza systemem oświaty,  

- projekty szkół i placówek systemu oświaty promujące wśród dzieci i uczniów 

niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do 

potrzeb rynku ,  

- projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego.  

W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie 

i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów  
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Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w 

ramach ZIT i OSI  

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu 

negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów 

terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne 

MIR).  

 

Typ beneficjenta  

1. placówki wychowania przedszkolnego,  

2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną,  

4. szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i 

ich organa prowadzące  

5. organizacje pozarządowe,  

6. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność 

wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego)  

 

Instytucja pośrednicząca  

Poddziałanie 9.3.1 Nie dotyczy 

Poddziałanie 9.3.2 Związek ZIT  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 22-26 niniejszego dokumentu 

oraz poniżej. Dodatkowo, ewentualne ograniczenia i limity określone zostaną w wytycznych 

IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.  

1. Wsparcie inwestycyjne w Działaniu 9.3 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z 

odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w 

ramach Działań 8.1, 8.2 i 8.3 jako element uzupełniający interwencję EFS prowadzący do 

osiągnięcia celów wynikających z Celu tematycznego 10 (działania powinny być 

komplementarne i zintegrowane z działaniami podejmowanymi ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego). Wszelkie działania powinny wynikać ze zdiagnozowanych przez 

wnioskodawcę potrzeb. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez wnioskodawcę 

kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z 

działaniami EFS (należy uwzględnić kwestie demograficzne, analizę ekonomiczną inwestycji 

po zakończeniu projektu).  

2. Zasadniczo inwestycje w nową infrastrukturę będą wspierane w uzasadnionych 

przypadkach, o ile nie jest możliwa w tym celu modernizacja, adaptacja istniejącej na danym 

terenie substancji budowlanej.  

3. Wsparcie inwestycyjne szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) 

następuje zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, należy 

uwzględnić dopasowanie do lokalnego i regionalnego rynku pracy, inteligentnych 

specjalizacji.  
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4. Wsparcie infrastruktury przedszkolnej możliwe w uzasadnionych przypadkach, dla 

wyrównania dostępu do tych usług. Budowa nowych obiektów dozwolona jedynie przy 

udokumentowanym braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz 

uwzględnieniu trendów demograficznych na danym obszarze. Przebudowy/adaptacje 

istniejących placówek przedszkolnych (jako element projektu) do 20 % wartości projektu są 

dofinansowane w ramach Działania 8.1.  

5. Inwestycje w infrastrukturę podnoszącą sprawność fizyczną uczniów mogą być 

realizowane wyłącznie jako uzupełnienie braków bądź niedoborów w istniejących 

placówkach edukacyjnych, przy uwzględnieniu diagnoz demograficznych. Nie przewiduje się 

dofinansowania hal widowiskowo-sportowych, pływalni, lodowisk i stadionów.  

6. Wsparcie nie dotyczy projektów termomodernizacyjnych.  

7. W ramach jednego konkursu można aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.  

8. Wsparcia nie uzyskują projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.  

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN)  

Projekty infrastrukturalne - wartość minimalna 250 tys. PLN  

Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 tys. PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy  

 

 


