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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.  I.3 Opis procedury 
wyboru projektów, 
str. 16 

Etap oceny formalnej 
Oceny formalnej – poprzedzonej weryfikacją 
warunków formalnych - dokonuje co najmniej 
jeden członek KOP w oparciu o kartę oceny 
formalnej. Po pozytywnym przejściu oceny 
formalnej wniosek rejestrowany jest w 
centralnym systemie informatycznym do 
obsługi funduszy w ramach polityki spójności 
UE. Informacja o projektach poprawnych 
formalnie/przekazanych do oceny 
merytorycznej, jest upubliczniana w formie 
odrębnej listy, którą IOK zamieszcza na stronie 
internetowej.  
Etap oceny merytorycznej 
Ocenie merytorycznej podlegają projekty 
spełniające kryteria formalne. Jest ona 
przeprowadzana w formie niezależnej oceny 
dokonywanej przez jednego lub dwóch 
członków KOP lub wspólnej oceny przez panel 
członków KOP w celu porównania z innymi 
projektami. (…) 

Etap oceny formalnej 
Oceny spełnienia kryteriów formalnych – poprzedzonej 
weryfikacją warunków formalnych - dokonuje co 
najmniej jeden członek KOP w oparciu o kartę oceny 
formalnej. Po pozytywnym przejściu oceny formalnej 
wniosek rejestrowany jest w centralnym systemie 
informatycznym do obsługi funduszy w ramach polityki 
spójności UE. Informacja o projektach poprawnych 
formalnie/przekazanych do oceny merytorycznej, jest 
upubliczniana w formie odrębnej listy, którą IOK 
zamieszcza na stronie internetowej.  
Etap oceny merytorycznej 
Ocenie spełnienia kryteriów merytorycznych podlegają 
projekty spełniające kryteria formalne. Jest ona 
przeprowadzana w formie niezależnej oceny 
dokonywanej przez jednego lub dwóch członków KOP 
lub wspólnej oceny przez panel członków KOP w celu 
porównania z innymi projektami. (…) 

Dostosowanie zapisów 
do ustawy 
wdrożeniowej. 
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2.  II.3.1 Poprawa 
warunków do 
rozwoju MŚP, str. 63 

Możliwe jest przygotowanie terenu typu 
brownfield wyłącznie pod działalność 
gospodarczą. Realizować  można projekty 
polegające na przygotowaniu terenu pod 
inwestycje, celem udostępnienia terenu 
przedsiębiorcom,(…) 

Możliwe jest przygotowanie terenu typu brownfield 
wyłącznie pod działalność gospodarczą. Realizować  
można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod 
inwestycje, celem udostępnienia terenu 
przedsiębiorcom* , (…) 
* Udostępnienie może nastąpić w formie sprzedaży, 
najmu, dzierżawy lub innych formach, o których mowa w 
ustawie o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 782 z pózn. zm). 

Wprowadzenie 
przypisu 
wyjaśniającego. 
Doprecyzowanie nie 
zmienia przyjętych 
dotychczas zasad 
wsparcia. 

3.  II.3.1 Poprawa 
warunków do 
rozwoju MŚP, str. 63 

Ulokowanie na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych dużego przedsiębiorcy będzie 
skutkowało, zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
odpowiednim zwrotem środków pomocowych na 
koniec okresu trwałości projektu. 

Ulokowanie na przygotowanych terenach inwestycyjnych 
dużego przedsiębiorcy będzie skutkowało, zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, odpowiednim zwrotem 
środków pomocowych na koniec okresu trwałości projektu 
*Zapis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy MŚP 
ulokowany na wspartym terenie utraci swój status w 
wyniku rozwoju działalności. 

Wprowadzenie 
przypisu 
wyjaśniającego. 
Doprecyzowanie nie 
zmienia przyjętych 
dotychczas zasad 
wsparcia. 

4.  II.3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności 
gospodarczej 
20. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
Str. 76 

W przypadku art. 14 Regionalna pomoc 
inwestycyjna nie więcej niż:  
• Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 
• Średnie przedsiębiorstwa – 35% 
 
W przypadku art. 18 Pomoc na usługi doradcze na 
rzecz MŚP i art. 29 Pomoc na innowacje 
procesowe i organizacyjne do 50% wydatków 
kwalifikowalnych. 
W przypadku udzielenia pomocy de minimis 
maksymalny poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych wynosi maksymalnie 
50 % 

W przypadku art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna nie 
więcej niż:  

 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

 Średnie przedsiębiorstwa – 35% 

 

W przypadku art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz 

MŚP i art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i 

organizacyjne do 50% wydatków kwalifikowalnych. 

W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny 
poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 
wynosi maksymalnie  65% 

Przedmiotowa zmiana 
ma na celu 
uproszczenie 
aplikowania o środki w 
ramach działania 3.3, 
m.in. w zakresie  
umożliwienia  
ponoszenia wszystkich 
wydatków w ramach 
pomocy de minimis. 
Ponadto, zwiększono  
poziom 
dofinansowania 
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pomocy de minimis z 
50% na 65% biorąc pod 
uwagę możliwość 
szybszego i 
sprawniejszego 
wydatkowania 
środków.  

5.  II.3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności 
gospodarczej 
29. Opis działania i 
dodatkowe 
wyjaśnienia 
Str 77 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania 

wsparcia w ramach przedmiotowego działania 

będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL 

muszą realizować projekt na terenie 

Województwa Śląskiego.  W celu zapewnienia, że 

udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi 

Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi 

prowadzić działalność gospodarczą na terenie 

Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się 

odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na 

dzień podpisania umowy o dofinansowanie.  

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie 

środków pomocowych w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent ma 

obowiązek zastosowania zasady n+1 w 

odniesieniu do okresu realizacji projektów. 

Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w 

ramach przedmiotowego działania będą mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa.  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o 

wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na 

terenie Województwa Śląskiego.  W celu zapewnienia, że 

udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa 

Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność 

gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego –na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie i utrzymać ją do 

końca okresu trwałości projektu.  Mając na uwadze 

sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek 

zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu 

realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania 

umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować 

projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu 

jednego roku.   

W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, 

Zmiana 
doprecyzowująca 
zapisy. IP RPO WSL 
dotychczas w 
wyjątkowych 
sytuacjach dopuszczało 
przedłożenie innych niż 
wymienione w SZOOP 
dokumentów 
potwierdzających 
realizację projektu  na 
terenie województwa 
śląskiego (np. NIP 8 w 
przypadku 
przedsiębiorstw 
posiadających siedzibę 
na terenie woj. 
Śląskiego). Ponadto 
doprecyzowano, iż 
realizacja projektu na 
terenie woj. Śląskiego 
musi być 



 

 

5 

dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować 

projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w 

ciągu jednego roku.   

W szczególnych przypadkach (tj. projektów 

dużych, skomplikowanych, których realizacja nie 

jest możliwa w zakładanym okresie) istnieje 

możliwość odstąpienia od powyższej reguły w 

wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony 

przez Beneficjenta. 

 

skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w 

zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od 

powyższej reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek 

złożony przez Beneficjenta. 

 

kontynuowana do 
końca okresu trwałości 
projektu. 

6.  II.3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności 
gospodarczej 
29. Opis działania i 
dodatkowe 
wyjaśnienia 
Str 78 

W ramach działania nie przewidziano wsparcia 

dla projektów realizowanych w ramach 

partnerstwa. 

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii 

MŚP wprowadzić, rozbudować lub 

zmodernizować model gospodarki elektronicznej. 

Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu  

będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne 

oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o 

najnowsze rozwiązania informacyjno – 

komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi 

automatyzacja oraz optymalizacja m.in. 

zawierania kontraktów, przesyłania 

dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, 

planowania, zarządzania informacją, zasobami, 

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla 
projektów realizowanych w ramach partnerstwa. 
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP 
wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model 
gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku 
realizacji projektu  będą mogły prowadzić zarządcze, 
operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu 
o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, 
dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja 
m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, 
pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania 
informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. 
Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych 
projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie 
narzędzi informatycznych, które będą wspierać 
prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą 

Przedmiotowa zmiana 
jest związana z  
ujednoliceniem 
zapisów SZOOP oraz 
kryteriów wyboru 
projektów w zakresie 
doprecyzowania 
rezultatów jakie mają 
zostać osiągnięte w 
ramach projektu (dot. 
nowego lub 
zoptymalizowanego 
procesu biznesowego). 
Ponadto, 
doprecyzowano zapisy 
dotyczące wykluczenia  
z możliwości ubiegania 
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finansami oraz sprzedaży. 

Z powyższego wynika, że w ramach 

realizowanych projektów będzie można uzyskać 

wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, 

które będą wspierać prowadzenie biznesu, 

zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na 

zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku 

których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą 

mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w 

Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z 

innymi przedsiębiorstwami w oparciu o 

nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz 

implementować lub modernizować pozostałe 

procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. 

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą 

prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK 

wpisujących się w jeden z poniższych modeli: 

- B2B Business to Business, model uwzględniający 

współpracę przedsiębiorstw opierającą się na 

wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do 

automatyzacji procesów biznesowych. Model 

przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK 

kanału współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami. 

- B2C  Business to Consumer, model, w którym 

inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii 
MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w 
Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi 
przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania 
teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować 
pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. 
Inwestycje wspierane w ramach działania muszą 
prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się 
w jeden z poniższych modeli: 
- B2B Business to Business, model uwzględniający 
współpracę przedsiębiorstw opierającą się na 
wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do 
automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje 
m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami. 
- B2C  Business to Consumer, model, w którym relacje 
Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub 
usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się 
świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub 
usług. 
- B2E Business to Employee, model zakładający 
wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo 
(pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego 
modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów 
zarządzania przedsiębiorstwem. 
- C2C Consumer to Consumer, model zakładający 
interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy 
wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).  
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca musi 

się o wsparcie 
projektów dotyczących 
sieci 
szerokopasmowych.  
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relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca 

produktów lub usług) są oparte o TIK. W model 

ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-

line produktów lub usług. 

- B2E Business to Employee, model zakładający 

wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji 

przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W 

ramach przedmiotowego modelu przewiduje się 

wsparcie m.in. systemów zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

- C2C Consumer to Consumer, model zakładający 

interakcję biznesową pomiędzy konsumentami 

przy wykorzystaniu TIK (np. portale 

sprzedażowe). 

Wybór projektów do dofinansowania będzie 

następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. 

Wsparcie w ramach przedmiotowego działania 

nie będzie obejmowało dostępu do Internetu. 

Budowa sieci dostępowych planowana jest z 

poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 2014-2020). 

wprowadzić przynajmniej 1 proces biznesowy realizowany 
za pomocą rozwiązań TIK lub przynajmniej 1 proces 
biznesowy prowadzony dotychczas przez Wnioskodawcę 
musi zostać zoptymalizowany dzięki rozwiązaniom TIK. 
Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w 
wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o 
obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący. 
 Przedsięwzięcia dotyczące sieci szerokopasmowej nie 
kwalifikują się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak 
możliwości wsparcia wynika m.in. z przyjętych kategorii 
interwencji dla przedmiotowego działania.  
 jak również zapisów  art. 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania 
konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 wskazujących, iż , 
przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o 
której mowa w art. 14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, 
tj. dotyczącej rozwoju sieci szerokopasmowej. 
Dodatkowo, zgodnie z Umową Partnerstwa, działania 
związane z budową infrastruktury szerokopasmowej 
realizowane są z poziomu krajowego (w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa). Powyższe wykluczenie 
dotyczy wsparcia w ramach działania 3.3 niezależnie od 
wybranego rodzaju i przeznaczenia pomocy publicznej 
i/lub pomocy de minimis. 
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7.  II.4.1 Odnawialne 

źródła energii, str. 91 

Istnieje możliwość wsparcia projektów w formule 
"słonecznej gminy".  

Istnieje możliwość wsparcia projektów w formule 
"projektu parasolowego".  

 

Uporządkowanie 
nomenklatury 

8.  II.4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej 

i mieszkaniowej, str. 

105 

W ramach 2. typu projektu przewiduje się 
możliwość wsparcia projektów w formule 
"słonecznej gminy" 

W ramach 2. typu projektu przewiduje się możliwość 
wsparcia projektów w formule "projektu parasolowego"  

Uporządkowanie 
nomenklatury 

9.  II.4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie 

3.Lista wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego, 

 str. 112 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych 

Usunięto zapis Usunięcie wskaźnika 
nieadekwatnego dla 
Działania. 

10.  II.7 .1, II.7.3, II.7.4 
pkt.29 Dodatkowe 
wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałań 7.1.1, 
7.1.2/7.3.1, 7.3.2/ 7.4.1 przedsięwzięcia stanowią 
 dopełnienie kompleksowego programu 

Podejmowane w ramach Poddziałań 7.1.1, 7.1.2/ 7.3.1, 
7.3.2/ 7.4.1  przedsięwzięcia mogą stanowić  dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji  podejmowanego 

Przedmiotowa zmiana 

wynika z konieczności 

przyspieszenia realizacji 
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rewitalizacji  podejmowanego  na obszarze 
rewitalizacji ,  co oznacza, że   projekty w ramach 
Poddziałania  powinny stanowić uzupełnienie 
 przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR oraz  wpisywać się  w Strategie 
ZIT/RIT poszczególnych Subregionów. Powyższe 
założenie  ma zastosowanie także  dla środków 
przeznaczonych na  wsparcie OSI  w ramach puli 
wyodrębnionej w Poddziałaniu 7.1.3/7.3.3/7.4.2. 
 

 na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty w 
ramach Poddziałania  mogą stanowić uzupełnienie 
 przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR oraz  powinny wpisywać się  w Strategie 
ZIT/RIT poszczególnych Subregionów.  
Podejmowane w ramach Poddziałania 7.1.3/7.3.3/ 7.4.1 
(w zakresie puli dedykowanej OSI)  przedsięwzięcia mogą 
stanowić  dopełnienie kompleksowego programu 
rewitalizacji  podejmowanego  na obszarze 
zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty w ramach 
Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej OSI)   mogą 
stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w 
ramach opracowanych PR . 

założeń RPO WSL 2014-

2020, poprzez 

rozluźnienie założeń 

realizacji projektów, w 

tym kryteriów, 

dotyczących 

powiązania projektów z 

obszarem rewitalizacji.  

11.  Działanie 8.1  

Dodatkowe 

wyjaśnienia  

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 
8.1.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego  na obszarze zdegradowanym, 
 co oznacza, że   projekty w ramach Poddziałania 
 powinny stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć 
 rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR 
oraz  wpisywać się  w Strategie ZIT/RIT. 
 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.3 (w 

zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią  dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym, co oznacza, że projekty w 

ramach Poddziałania (w zakresie puli 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 
przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 
 na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty w 
ramach Poddziałania  mogą stanowić uzupełnienie 
 przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR oraz  powinny wpisywać się  w Strategie 
ZIT/RIT. 
 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.3 (w zakresie 

puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia mogą stanowić 

dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach 

Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej OSI) mogą 

Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 
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dedykowanej OSI) powinny  stanowić 

uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR. 

stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR. 

12.  II.8.2 
pkt.29 Dodatkowe 
wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 
8.2.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego  na obszarze rewitalizacji,  co 
oznacza, że   projekty w ramach Poddziałania 
 powinny stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR 
oraz  wpisywać się  w Strategie ZIT/RIT. 
Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.3 (w 
zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 
stanowią dopełnienie kompleksowego programu 
rewitalizacji podejmowanego na obszarze 
rewitalizacji co oznacza, że projekty w ramach 
Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej 
OSI) powinny stanowić uzupełnienie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 
opracowanych PR. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.2.2 
przedsięwzięcia mogą stanowić  dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 
 na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty w 
ramach Poddziałania  mogą stanowić uzupełnienie 
 przedsięwzięć rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych 
PR oraz  powinny wpisywać się  w Strategie ZIT/RIT. 
Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.3 (w zakresie 
puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia mogą stanowić 
dopełnienie kompleksowego programu 
rewitalizacji podejmowanego na obszarze 
zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach 
Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej OSI) mogą 
stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
ramach opracowanych PR. 

Przedmiotowa zmiana 
wynika z konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów, 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 

13.  Działanie 8.3  

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.3.1 

przedsięwzięcia stanowią  dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji 

 podejmowanego  na obszarze zdegradowanym, 

 co oznacza, że   projekty w ramach Poddziałania 

powinny stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć 

 rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.3.1 

przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji  podejmowanego 

 na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że   projekty w 

ramach Poddziałania mogą stanowić uzupełnienie 

 przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 

opracowanych PR oraz  powinny wpisywać się  w Strategię 

Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
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oraz   wpisywać się  w Strategię ZIT. ZIT. obszarem rewitalizacji. 

14.  Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 

Poddziałanie 9.1.2 

Poddziałanie 9.1.3 

 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.1, 

9.1.2 oraz 9.1.3 przedsięwzięcia stanowią  

podstawę działań w obszarze społecznym 

kompleksowego programu rewitalizacji 

podejmowanego na obszarze zdegradowanym, 

co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 

powinny stanowić istotny element przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR 

wpisywać się w Strategie ZIT/RIT poszczególnych 

Subregionów.  Powyższe założenie dotyczące 

PR/właściwej strategii ma zastosowanie także dla 

środków przeznaczonych na wsparcie OSI. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 

przedsięwzięcia mogą stanowić podstawę działań w 

obszarze społecznym kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach 

Poddziałania mogą stanowić istotny element 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych 

PR oraz powinny wpisywać się w Strategie ZIT/RIT 

poszczególnych Subregionów. 

Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 

15.  Poddziałanie 9.1.3 

 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Brak zapisu Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.3 

przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 

na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty 

przeznaczone na wsparcie OSI mogą stanowić istotny 

element przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 

opracowanego PR. 

Doprecyzowanie zapisu 

16.  Poddziałanie 9.2.1 

Poddziałanie 9.2.2 

Poddziałanie 9.2.3 

 

W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz poddziałania 

9.2.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji  

podejmowanego  na obszarze zdegradowanym,  

co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 

powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć  

W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz poddziałania 9.2.2 

przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji  podejmowanego  

na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że projekty 

w ramach Poddziałania mogą stanowić uzupełnienie 

przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych 

Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
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Dodatkowe 
wyjaśnienia 

rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR 

oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT 

poszczególnych Subregionów. Dopuszcza się 

możliwość realizacji  przedsięwzięć z obszaru 

usług społecznych i zdrowotnych z wyłączeniem 

obowiązku uzupełnienia przedsięwzięć  

rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR, 

jednak   obligatoryjne jest w tym przypadku 

zachowanie komplementarności z interwencją   

podejmowaną ze środków EFRR. 

PR oraz powinny wpisywać się w Strategie ZIT/RIT 

poszczególnych Subregionów. 

tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji 

17.  Poddziałanie 9.2.3 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.3 

przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji 

podejmowanego na obszarze zdegradowanym, 

co oznacza, że projekty przeznaczone na 

wsparcie OSI powinny  stanowić istotny element 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

w ramach opracowanego PR. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.3 

przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 

na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty 

przeznaczone na wsparcie OSI mogą stanowić istotny 

element przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

w ramach opracowanego PR. 

Konieczność 

przyspieszenia realizacji 

założeń RPO WSL 2014-

2020, poprzez 

rozluźnienie założeń 

realizacji projektów, w 

tym kryteriów 

dotyczących 

powiązania projektów z 

obszarem rewitalizacji 

18.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych, str. 

286 

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości 

budowy nowych budynków. 

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy 

nowych obiektów. Warunek ten będzie weryfikowany na 

podstawie decyzji właściwego organu o pozwoleniu na 

budowę, bądź zgłoszenia robót budowalnych.  

Wskazanie sposobu 

weryfikacji warunku. 
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19.  Działanie 11.1 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.3 (w 

zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym, co oznacza, że projekty w 

ramach Poddziałania (w zakresie puli 

dedykowanej OSI) powinny stanowić 

uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.3 (w zakresie 

puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia mogą stanowić 

dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach 

Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej OSI) mogą 

stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR. 

Konieczność 

przyspieszenia realizacji 

założeń RPO WSL 2014-

2020, poprzez 

rozluźnienie założeń 

realizacji projektów, w 

tym kryteriów 

dotyczących 

powiązania projektów z 

obszarem rewitalizacji 

20.  Działanie 11.1 

Dodatkowe 

wyjaśnienia, punkt 

23 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.4 (w 

zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym co oznacza, że projekty w 

ramach Poddziałania (w zakresie puli 

dedykowanej OSI)  powinny stanowić 

uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.4 (w zakresie 

puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia mogą stanowić 

dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym 

co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie 

puli dedykowanej OSI)  mogą stanowić uzupełnienie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych 

PR. 

Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020 poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji 

21.  II.11.4 
pkt.29 Dodatkowe 
wyjaśnienia 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.1 
oraz 11.4.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego  na obszarze rewitalizacji,  co 
oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.1 oraz 11.4.2 
przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie 
kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 
 na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że projekty w 
ramach Poddziałania  mogą stanowić uzupełnienie 

Przedmiotowa zmiana 
wynika z konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020, poprzez 
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 powinny stanowić uzupełnienie  przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR 
oraz  wpisywać się  w Strategie ZIT/RIT. 

 przedsięwzięć rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych 
PR oraz  powinny wpisywać się  w Strategie ZIT/RIT. 

rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów, 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 

22.  A.1.2 Indykatywna 
alokacja UE 
planowana na 
projekty 
rewitalizacyjne: 
 
7.1.1 Poprawa 

zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy 

i pozostających bez 

pracy na obszarach 

rewitalizowanych – 

ZIT; 

7.1.2 Poprawa 

zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy 

i pozostających bez 

pracy na obszarach 

rewitalizowanych – 

Konkurs dedykowany dla projektów wynikających 

z PR. 

 

Kryteria premiujące projekty wynikające z PR. Konieczność 
przyspieszenia realizacji 
założeń RPO WSL 2014-
2020 poprzez 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 
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RIT; 

7.3.1 Promocja 

samozatrudnienia na 

obszarach 

rewitalizowanych – 

ZIT; 

7.3.2 Promocja 

samozatrudnienia na 

obszarach 

rewitalizowanych – 

RIT; 

7.4.1 Outplacement 

– ZIT; 

8.1.1 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – 

ZIT; 

8.1.2 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – 

RIT; 
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8.2.1 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w 

zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – 

ZIT; 

8.2.2 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w 

zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – 

RIT; 

8.3.1 Realizowanie 

aktywizacji 

zawodowej poprzez 

zapewnienie 

właściwej opieki 

zdrowotnej – ZIT; 

11.4.1 Kształcenie 

ustawiczne – ZIT; 

11.4.2 Kształcenie 

ustawiczne – RIT. 

23.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

Konkurs dedykowany dla projektów wynikających Konkurs przeznaczony dla projektów wynikających z PR/ 

premiujące kryteria wyboru dla  projektów wynikających z 

Utrzymanie możliwości 
ogłaszania konkursów z 
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planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.1.1 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

lokalnych – ZIT 

9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

lokalnych – RIT 

9.2.1 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – ZIT 

9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych - RIT 

z PR PR   

 

kryterium dostępu 
dotyczącym zgodności z 
programem 
rewitalizacji oraz 
rozluźnienie założeń 
realizacji projektów, w 
tym kryteriów 
dotyczących 
powiązania projektów z 
obszarem rewitalizacji. 
 

24.  VI. Słownik 

terminologiczny, str. 

Brownfield– obszar uprzednio wykorzystany dla 
celów przemysłowych, wojskowych lub 
pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym 

Brownfield– obszar uprzednio wykorzystany dla celów 
przemysłowych, wojskowych, kolejowych lub 
pegeerowskich cechujący się najczęściej pewnym 

Zmiana ma charakter 
techniczny. Usunięcie 
omyłki pisarskiej. 
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412 stopniem (zdegradowania) zanieczyszczenia, 
który powinien zostać przywrócony do 
użytkowania poprzez nadanie nowych funkcji 
gospodarczych. 

stopniem zanieczyszczenia (zdegradowania), który 
powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez 
nadanie nowych funkcji gospodarczych. 
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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 
Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne 
oświetlenie - ZIT (tylko 4. 
typ projektu), str. 9 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
cieplnej ze źródeł 
odnawialnych MWt 
Regiony słabiej rozwinięte 
0 LSI/SL2014 

Usunięto zapis 

Usunięcie wskaźnika nieadekwatnego dla 
Działania. 

2.  WSKAŹNIKI REZULTATU 
BEZPOŚREDNIEGO 
Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne 
oświetlenie - RIT (tylko 4. 
typ projektu), str. 10 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
cieplnej ze źródeł 
odnawialnych MWt 
Regiony słabiej 
rozwinięte0LSI/SL2014 

Usunięto zapis 

Usunięcie wskaźnika nieadekwatnego dla 
Działania. 

3.  
WSKAŹNIKI PRODUKTU 
Poddziałanie 5.1.1 
Gospodarka wodno-
ściekowa – ZIT, str. 47 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie,  
Przedsiębiorstwa, Regiony 
słabiej rozwinięte , 1 , 
LSI/SL2014 

Usunięto zapis 

Usunięcie wskaźnika nieadekwatnego dla 
Działania (monitorowany jest wskaźnik „Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje”). 

4.  WSKAŹNIKI PRODUKTU 
Poddziałanie 5.1.2 
Gospodarka wodno-
ściekowa – RIT, str. 48 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
Przedsiębiorstwa, Regiony 
słabiej rozwinięte, 3, 

Usunięto zapis Usunięcie wskaźnika nieadekwatnego dla 
Działania (monitorowany jest wskaźnik „Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje”). 
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LSI/SL2014 
5.  WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Działanie 5.5 
Wzmocnienie potencjału 
służb ratowniczych, str. 
53 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych 
doposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof - szt. 2/9 

Liczba jednostek służb ratowniczych 
doposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i 
usuwania skutków katastrof 
(obligatoryjny) - szt. 2/9 

Dodano oznaczenie obligatoryjności wskaźnika i 
wartości pośredniej. 

6.  Wskaźniki produktu, 
Działanie 10.2 Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych, str. 66 - 67 

Liczba wybudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

Liczba wybudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej 
(obligatoryjny) 

Dodano oznaczenie obligatoryjności wskaźnika. 

7.  Wskaźniki produktu, 
Działanie 10.2 Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych, str. 66 - 67 

Liczba przebudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

Liczba przebudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej 
(obligatoryjny) 

Dodano oznaczenie obligatoryjności wskaźnika. 
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8.  Wskaźniki produktu, 
Poddziałanie 12.2 
Infrastruktura kształcenia 
zawodowego - RIT, str. 74 

Liczba wspartych 
obiektów kształcenia 
zawodowego 
(obligatoryjny) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego (obligatoryjny) Poprawa omyłki pisarskiej 
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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 
Rewitalizacja miejskich 
systemów nadbrzeżnych 
wraz z utworzeniem 
Centrum Edukacji 
Ekologicznej w mieście 
Bielsko-Biała - etap II 

Szacowana wartość 
całkowita projektu (PLN): 
15 108 000,00 
 
Szacowana wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
(PLN): 
12 333 919,58 
 
Szacowany wkład UE (PLN):  
10 483 831,64  

Szacowana wartość całkowita 
projektu (PLN): 14 908 000,00 

 

Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych (PLN): 

12 133 919,58 

 

Szacowany wkład UE(PLN):  

10 313 831,64 

Aktualizacja informacji nt. projektu w zakresie 
kolumn: 6-11  

2.  

5.4.3 
Rozwój infrastruktury 
edukacji przyrodniczej w 
dolinach potoków 
górskich na terenie 
Nadleśnictwa Bielsko 

Szacowana wartość 
całkowita projektu (PLN): 
1 600 000,00  
 
Szacowana wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
(PLN): 1 600 000,00 
 

Szacowana wartość całkowita 
projektu (PLN): 1 800 000,00 
 
Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych (PLN): 
1 800 000,00 
 
Szacowany wkład UE (PLN): 

Aktualizacja informacji nt. projektu w zakresie 
kolumn: 6-11 
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Szacowany wkład UE (PLN): 
1 360 000,00 
 
Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami: 
 
Pow. obszarów/ siedlisk, 
dla których zatrzymano 
proces utraty 
bioróżnorodności 
biologicznej lub 
odtworzono i wzbogacono 
zasoby przyrody [ha], 
wartość: 1 
 
Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 
[km], wartość: 9 
 
Łączna pow. 
zrekultywowanych gruntów 
(ha), wartość: 1 

1 530 000,00 
 
 
Zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami: 
 
Pow. obszarów/ siedlisk, dla których 
zatrzymano proces utraty 
bioróżnorodności biologicznej lub 
odtworzono i wzbogacono zasoby 
przyrody [ha], wartość: 1,5 
 

 

 

 

Długość odnowionych szlaków 
turystycznych [km], wartość: 9,45 

 

Łączna pow. zrekultywowanych 
gruntów (ha), wartość: 1,5 

3.  
5.4.3 
Rozwój infrastruktury 
edukacji przyrodniczej w 
dolinach potoków 
górskich na terenie 
Nadleśnictwa Bielsko 

Brak zapisów (wskaźników) 

Zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami: 
 
Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 

Aktualizacja informacji nt. projektu w zakresie 
kolumn: 6-11 
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stanowiących atrakcje turystyczne 
[odwiedziny/rok], wartość: 250 
 
Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjno-edukacyjnych 
związanych z edukacją ekologiczną 
[szt.], wartość: 1 
 
Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych 
objętych projektem [szt.], wartość: 1 

 

4.  5.4.3 
Zagłębiowski Park 
Linearny – rewitalizacja 
obszaru funkcjonalnego 
doliny rzek Przemszy i 
Brynicy - Gmina 
Sosnowiec 

Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami: 
 
Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów 
[ha], wartość: 6 

Zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami: 
 
Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych gruntów [ha], 
wartość: 40 

Aktualizacja informacji nt. projektu w zakresie 
kolumn: 6-11 

5.  7.1.4 (2016) 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia - projekt 
pozakonkursowy EURES 
Str. 27, wiersz 57 

Szacowana całkowita 
wartość projektu (PLN): 
906 300 

 
Szacowana wartość 
kosztów kwalifikowalnych 
(PLN): 
906 300 
 
Szacowany wkład UE (PLN): 
770 355 

Szacowana całkowita wartość 
projektu (PLN): 
2 506 300 
 
Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych 
(PLN): 
2 506 300 
 
Szacowany wkład UE (PLN): 
2 130 355 

Propozycja zmiany jest podyktowana rezygnacją z 
nowej III edycji projektu na rzecz kontynuacji 
obecnie realizowanej II edycji z roku 2016. 
Kontynuowany projekt zostanie powiększony o 
uwolnione środki (1,6 mln PLN) z usuniętej III 
edycji oraz będzie realizować wskaźniki i terminy 
zaplanowane w III edycji . 
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Wskaźnik / wartość 
docelowa: 

1. Liczba osób 
bezrobotnych 
(łącznie z 
długotrwale 
bezrobotnymi) 
objętych 
wsparciem w 
programie:  56, 

2. Liczba osób, które 
uzyskały 
kwalifikacje po 
opuszczeniu 
programu: 21. 

 
 
Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji 
projektu (kwartał/miesiąc 
oraz rok): I kwartał 2017 
 
Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
zakończenia realizacji 
projektu (kwartał/miesiąc 
oraz rok): I kwartał 2018 

 
Wskaźnik / wartość docelowa: 

1. Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie:  
145, 

2. Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 55. 

 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin rozpoczęcia realizacji 
projektu (kwartał/miesiąc oraz rok): 
01.03.2017 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin zakończenia realizacji 
projektu (kwartał/miesiąc oraz rok): 
29.02.2020 
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6.  7.1.4 (2016) 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia - projekt 
pozakonkursowy EURES 
Str. 27, wiersz 58 

Projekt na rok 2017 Brak Propozycja usunięcia wiersza wynika z faktu o 
rezygnacji z III edycji projektu na rzecz kontynuacji 
obecnie realizowanej II edycji z roku 2016. 

 


