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Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2018 rok (wersja styczeń 2018) 

Lp. 
Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania 
Zmiana Uzasadnienie 

1.  Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w sektorze 
nauki 

Dodanie nowego naboru na czerwiec 2018 r. w kwocie 
55 000 000,00 PLN. 

Ze względu dostępność alokacji podjęto decyzję 
o ogłoszeniu dodatkowego naboru. 

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

Zmiana terminu naboru wniosków:  

Było: 

sierpień 2018 r. 

Jest: 

maj 2018 r.  

 

Zmiana kwoty naboru: 

Było: 

11 917 891,27 

Jest: 

8 100 000,00 

Przyspieszenie naboru ma na celu szybsze 
zakontraktowanie środków Poddziałania 3.3.3, 
natomiast zmiana alokacji wynika ze zwiększenia 
alokacji dla konkursu ogłoszonego w 2017 roku. 

3.  Poddziałanie 4.2.1 
Tworzenie kompleksowych 
systemów gospodarki 
odpadami oraz uzupełnianie 
istniejących 

Dodanie nowego naboru na wrzesień 2018 r. w kwocie 
60 000 000,00 PLN. 

Ze względu dostępność alokacji podjęto decyzję 
o ogłoszeniu dodatkowego naboru. 

4.  Poddziałanie 5.1.1 
Wzmocnienie regionalnego 
układu powiązań drogowych 
(drogi wojewódzkie, będące 
w zarządzie Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego oraz drogi, 
których realizacja wynika ze 

W uzgodnieniu z jedynym Wnioskodawcą konkursu zmiana terminu 
naboru na marzec 2018 r. oraz określenie kwoty naboru na 
poziomie 170 000 000,00 PLN. 

Zwolnienie kwot w Poddziałaniu w związku 
z planowanym rozwiązaniem zobowiązań 
dotyczących projektów wybranych do 
dofinansowania w poprzednim konkursie 

w Poddziałaniu 5.1.1. 
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Strategii ZIT lub Mandatów 
Terytorialnych OSI) 

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

Doprecyzowano typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Doprecyzowanie treści. 

6.  Poddziałanie 6.6.3 
Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 

Zmiana terminu naboru z lutego 2018 r. na kwiecień 2018 r. Przedmiotowy konkurs planowany jest do ogłoszenia 
w formule Regionalnego Programu Zdrowotnego 
(RPZ). W związku brakiem wyników oceny w Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) IZ WRPO 2014+ decyduje przesunąć 
konkurs na kwiecień 2018 r.  

7.  Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia 
społeczna – projekty 
konkursowe 

Zmiana terminu naboru wniosków:  

Było: 

luty 2018 r. 

Jest: 

kwiecień 2018 r.  

 

Doprecyzowano typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. 

Znowelizowanie zapisów 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 wpłynęło na konieczność 
dostosowania kryteriów, które są przyjmowane przez 
Komitet Monitorujący. W związku z powyższym 
termin rozpoczęcia naboru musiał ulec przesunięciu. 

8.  Poddziałanie 8.3.1 
Kształcenie zawodowe 
młodzieży - tryb konkursowy 

Doprecyzowano typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Doprecyzowanie treści. 

9.  Poddziałanie 8.3.4 
Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych 
w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Zmiana typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Zmiana jest konsekwencją zmiany Strategii ZIT 
polegającej na przesunięciu środków z podprojektu 
dotyczącego kształcenia zawodowego dorosłych (typ 
II) na podprojekt dotyczący kształcenia zawodowego 
młodzieży (typ I). 

 


