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Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Lp. Rozdział/podrozdział, 

nr Osi Priorytetowej, 
Nr Działanie 
pkt w tabeli, 
nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  II.3.2 Innowacje w 
MŚP 
pkt. 3 Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 
str. 67 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R Usunięcie wskaźnika Dostosowanie do 
zapisów WLWK 

2.  II.3.2 Innowacje w 
MŚP 
pkt. 4 Lista 
wskaźników 
produktu 
str. 67 

Brak wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+R Dostosowanie do 
zapisów WLWK 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1. Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2 
str. 4  

Liczba wdrożonych wyników 
prac B+R 

Usunięcie wskaźnika Dostosowanie do zapisów WLWK 

2. Wskaźniki produktu, 
Działanie 3.2 
str. 34 

Brak wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac 
B+R 

Dostosowanie do zapisów WLWK 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

Lp. Numer działania lub 
poddziałania, 
tytuł lub zakres 
projektu, 
nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  5.4.3,  
Zagłębiowski Park 
Linearny – 
rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy 
i Brynicy - Miasto 
Sławków 

Liczba ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem, 
wartość docelowa: 2 szt. 

Liczba ośrodków prowadzących 
działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem, 
wartość docelowa: 1 szt. 

Poprawa omyłki pisarskiej 

2.  5.4.3, 
Zagospodarowanie 
doliny potoku Bystra 
i Ujsoły 

Brak zapisu Długość utworzonych szlaków 
turystycznych, wartość docelowa: 1,9 
km 

Rozszerzenie zakresu rzeczowego 
projektu 

3.  5.4.3, 
Zagospodarowanie 
brzegów rzeki 
Koszarawa na 
odcinku od mostu 
kolejowego do 
mostu trzebińskiego 

Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Koszarawa na odcinku od mostu 
kolejowego do mostu trzebińskiego 
 
 
 
 
Łączna pow. zrekultywowanych 

Zagospodarowanie brzegów rzeki 
Koszarawy na odcinku od mostu 
kolejowego do mostu trzebińskiego 
wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły 
i Jeziora Żywieckiego 
 
 
Łączna pow. zrekultywowanych 

Rozszerzenie zakresu rzeczowego 
projektu 
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gruntów, wartość docelowa: 0,5 ha 
Liczba zakupionego sprzętu/ 
wyposażenia, wartość docelowa: 25 
szt. 
 
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne, 
wartość docelowa: 2815 
odwiedzin/rok 
 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 
edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych, wartość docelowa: 
30 000 os. 

gruntów, wartość docelowa: 1,49 ha 
Liczba zakupionego sprzętu/ 
wyposażenia, wartość docelowa: 2 szt. 
 
 
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne, wartość docelowa: 3300 
odwiedzin/rok 
 
 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 
edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych, wartość docelowa: 
4 000 000 os. 

 


