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Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  
(w odniesieniu do wersji 1.3) 

 
Lp. Działanie Nazwa elementu Zmiana 

1 Wszystkie  16. Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania 

Zmieniono zapis: Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z 
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów  
w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI.

2 Wszystkie 28. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Zmieniono zapis: W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy 
publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności powinien być zgodny z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

3.  Działania, w 
których występuje 
pomoc publiczna 

27. Pomoc publiczna Dodano przypis: W przypadku projektów objętych pomocą publiczną kwota 
dofinansowania składa się w 85% ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. 

4. 2.2 20. Informacje 
dodatkowe 

Usunięto zapis: Minimalne standardy drogi powinny odpowiadać parametrom 
wyznaczonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 
430).  
 

5. 2.2 20. Informacje 
dodatkowe 

Usunięto zapis: Minimalne standardy drogowych obiektów inżynierskich 
powinny odpowiadać parametrom wyznaczonym w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735) 

6. 2.2 20. Informacje 
dodatkowe 

W pkt. 5 dodano przypis: Przez ciąg drogowy rozumie się odcinek drogi, który 
posiada tylko jeden początek i jeden koniec 

7. 3.1. 14. Rodzaje projektów W 1 typie projektów w zapisie:  
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- instalację mechaniczno-biologicznego przekształcenia odpadów 
komunalnych wraz z ,instalacją kompostowania odpadów zielonych 
usunięto zapis:  
 „i biodegradowalnych” 
 

8. 3.1. 14. Rodzaje projektów W 1 typie projektów usunięto zapis: „Instalację recyklingu odpadów” 
9. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 

3.7 
25. Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowanych  
na poziomie projektu 
(%) 

Zwrotem „mapą pomocy regionalnej” zastąpiono sformułowanie „ze 
schematami pomocy publicznej dla regionu w wysokości 40% ogólnej 
wartości projektu +20% dla małych przedsiębiorstw lub +10% dla średnich 
przedsiębiorstw” 

10. 3.1., 3.2, 3.3, 3.7 26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
(%) 

Słowem „regionalnej” zastąpiono zwrot „publicznej dla regionu” 

11. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 
3.7 

27.Pomoc publiczna Było: „Regionalna pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 13 października w sprawie ustalenia mapy pomocy  regionalnej (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 190, poz.1402) Maksymalna intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej: 40% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej 
małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem prowadzących 
działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów 
procentowych w przypadku pomocy udzielanej mikro i małym 
przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy 
udzielanej średnim przedsiębiorcom.” 

Jest: „Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 
2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
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RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399). 

Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej: 40% kosztów 
kwalifikowanych. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, z wyłączeniem 
prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa 
się o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej mikro i 
małym przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procentowych w przypadku 
pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom.” 

 
12. 3.2. 29. 

Minimalna/maksymalna 
wartość projektu 

Usunięto : b) lokalnych systemów zaopatrzenia w gaz (do 8 mln PLN 
kosztów kwalifikowanych)   

13. 3.3 12. Cel i uzasadnienie 
działania 

Było:  
„Bezpośrednią konsekwencją konieczności poprawy jakości przestrzeni 
Wielkopolski są działania mające na celu utrzymanie stanu przyrody i jej 
ochrona. Będą one dotyczyć między innymi odbudowy zdegradowanych 
siedlisk naturalnych, promocji obszarów chronionych, w szczególności 
obszarów Natura 2000 czy znoszenia barier migracji zwierząt oraz ochrony 
gatunków fauny i flory o zagrożonej puli genowej” 
 
Jest:  
„Bezpośrednią konsekwencją konieczności poprawy jakości przestrzeni 
Wielkopolski są działania mające na celu utrzymanie stanu przyrody i jej 
ochrona. Będą one dotyczyć między innymi odbudowy zdegradowanych 
siedlisk naturalnych, promocji obszarów chronionych, w tym obszarów 
Natura 2000, znoszenia barier migracji zwierząt oraz ochrony gatunków 
fauny i flory o zagrożonej puli genowej”. 
 
„W szczególności” zastąpiono zwrotem: „w tym” 
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14. 3.3. 14.Rodzaje projektów Było:  

Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów chronionych (szczególnie 
Natura 2000), w tym wyposażenie centrów edukacji ekologicznej. 

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000.” 

Jest: 

2. Budowa infrastruktury na obszarach chronionych (w tym Natura 2000), 
oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej, 

6. Plany ochrony dla obszarów chronionych w tym Natura 2000.” 
 
 

15. 3.3. 25. Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Było: w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych z dnia 2 października 2007r. 

Jest : zgodnie z mapą pomocy regionalnej 

16 3.5 14.Rodzaje projektów Było:  
3.Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników 
wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3, nie mniejszej 
jednak niż  od 250 tys. m3 do 10 mln m3) i stopni wodnych. 
 
Jest: 

3.Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników 
wielozadaniowych (o pojemności  od 250 tys. m3 do 10 mln m3). 

17 3.7. 14.rodzaje projektów zmieniono punkt 7 z : „urządzeń i instalacji do wytwarzania energii 



                 

 

 

5 

elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja).” 

na: 

„urządzeń i instalacji w ramach kogeneracji energii” 

18 3.7. 20.Warunki dodatkowe Usunięto punkt: 2. „Wspierane będą projekty dla MSP o wartości powyżej 2 
mln PLN (uwzględniając Priorytet I, działanie 1.2)” 

 

19 3.7. 29. 
Minimalna/maksymalna 
wartość projektu 

Po zmianie: ograniczenie do 10 mln PLN kosztów kwalifikowanych dotyczy 
podpunktów a, b i c. 

20 4.1 16. Lista wydatków 
kwalifikowanych 

Usunięto: zgodnie z zasadą nr 6, o której mowa w rozporządzeniu nr 
448/2004 

21 4.2 16. Lista wydatków 
kwalifikowanych 

Usunięto: zgodnie z zasadą nr 6, o której mowa w rozporządzeniu nr 
448/2004 

22. 5.1  14. Rodzaje projektów dodano: „bibliotek” 
 
zapis po zmianie: „Budowa nowych, rozbudowa lub przebudowa  istniejących 
laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych (wyłącznie jako 
element projektu inwestycyjnego), bibliotek.” 

 
23. 5.1. 16.Lista wydatków 

kwalifikowanych w 
ramach działania 

dodano koszt niekwalifikowany: - koszty termomodernizacji. 

24. 5.2.  14. Rodzaje projektów, 
Schemat I 

dodano (pkt 3): sale sportowe 
 
zapis po zmianie 
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„(…) przebudowa istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, 
sale sportowe, gimnastyczne).” 

25. 5.2.  
 

14. Rodzaje projektów, 
Schemat II 

dodano (pkt2): „montaż” 
 
zapis po zmianie: „Zakup i montaż wyposażenia (…) 
 

26. 5.2.  
 

16.Lista wydatków 
kwalifikowanych w 
ramach działania 

dodano koszt niekwalifikowany: - koszty termomodernizacji. 

27. 5.3.  14. Rodzaje projektów W pkt 2 i 3  dodano:”montaż” 
 
zapisy po zmianie: 
2.Rozbudowa i modernizacja sal operacyjnych, zabiegowych i bloków 
diagnostycznych wraz z zakupem i montażem wyposażenia związanego 
bezpośrednio z procesem leczenia. 
3.Zakup i montaż nowych urządzeń medycznych (…) 

28. 5.4.  14. Rodzaje projektów We wszystkich rodzajach projektów dodano: „montaż” 
 
zapisy po zmianie: 
„(…) łącznie z zakupem i montażem wyposażenia” 
 

29. 6.1 27. Pomoc publiczna Zmieniono podstawę prawną.  

Obecnie: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 

 
30. 6.2 27. Pomoc publiczna Zmieniono podstawę prawną. 
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 Obecnie: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 

 

 


