Zapoznaj się z prawem i dokumentami
W tym dziale znajdziesz podstawy prawne funkcjonowania projektów. Kliknij jeśli
szukasz wzorów dokumentów, jeśli jesteś zaiteresowany sprawozdaniami, analizami i
raportami z działania WRPO Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania.

Dostępne 71 dokumentów

Kontrakt terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFFROW oraz EFMiR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013
roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim. Opracowanie
diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego.
Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uzasadnienie interwencji w WRPO 2014+ zakresie wyposażenia służb
ratowniczych w sprzęt ratunkowy w ramach PI 5b w kontekście
wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z
EFS na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020

ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których
źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480_2014 z dnia 3 marca 2014 r.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
WIELKOPOLSKA 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo została przyjęta 25 września 2012 r. przez
Radę Ministrów

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020

Umowa Partnerstwa

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Linia demarkacyjna pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz
wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata
2014-2020

Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w
ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+)

Poradnik WRPO2014+ (2015 rok)
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