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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.1 Status dokumentu 

Str. 5 

Brak zapisu W wyniku aktualizacji Umowy Partnerstwa w 2017 

roku dokonano aktualizacji zapisów RPO WSL 2014-

2020. Zmiany miały na celu usprawnienie wdrażania 

oraz dostosowanie do obecnych warunków 

ekonomicznych i socjo-ekonomicznych w regionie. 

Przypis: Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 27.7.2018 

r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2014) 10187 

zatwierdzającą niektóre elementy programu 

operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” do 

wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 

zatrudnienia” dla regionu śląskiego w Polsce C(2018) 

5168 

Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 
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2.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa I 

Nowoczesna 

gospodarka, str. 6 

1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw 

w badania i innowacje, rozwijanie powiązań 

i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami 

badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa 

wyższego, w szczególności promowanie inwestycji 

w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu 

technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, 

zastosowań w dziedzinie usług publicznych, 

tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i 

otwartych innowacji poprzez inteligentną 

specjalizację, oraz wspieranie badań 

technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, 

działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

zaawansowanych zdolności produkcyjnych 

i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie 

kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym 

przeznaczeniu 

1b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania 

i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-

rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, 

w szczególności promowanie inwestycji w zakresie 

rozwoju produktów i usług, transferu technologii, 

innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w 

dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, 

tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji 

poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie 

badań technologicznych i stosowanych, linii 

pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 

produktów, zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności 

w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, 

oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym 

przeznaczeniu 

Uspójnienie zapisów z 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 
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3.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa I 

Nowoczesna 

gospodarka, str. 7 

Brak zapisu Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji 

Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie 

regionalnego ekosystemu innowacji 

Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz 

lokalnych centrów kreatywności i innowacji 

Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 

4.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa III 

Konkurencyjność 

MŚP, str. 7 

Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług 

świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs 

Brak zapisu 

Usunięcie 

poddziałania w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 

5.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

Brak zapisu  Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki 

regionu, 

Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu 

Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności 

eksportowej MŚP  

Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 
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priorytetowa III 

Konkurencyjność 

MŚP, str. 7 

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP 

3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

umiędzynarodowienia 

6.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa IV: 

Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna, str. 8 

Brak zapisu Działanie 4.6 Czyste powietrze 

Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs 

Poddziałanie 4.6.2 Czyste powietrze – instrumenty 

finansowe 

6e podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 

poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 

terenów poprzemysłowych (w tym terenów 

powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza i propagowanie działań służących 

zmniejszeniu hałasu 

Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 

7.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa VI: 

Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 



 

 

6 

Transport, str. 9 

8.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa IX: 

Włączenie społeczne, 

str. 12 

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – 

tryb pozakonkursowy 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

9.  I.2 Opis 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014-2020, Oś 

priorytetowa XI: 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, str. 13 

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - konkurs 

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego  

Zmiana związana z 

dodanie trybu 

pozakonkursowego 

10.  I.3 Opis procedury 

wyboru projektów, 

Opis procesu naboru, 

oceny i wyboru 

Celem sprawnej realizacji Programu, IZ RPO WSL 

ustala terminy, w jakich musi nastąpić identyfikacja 

projektów pozakonkursowych w zakresie wsparcia 

EFRR. Ostateczny termin identyfikacji projektów 

Brak zapisu Usunięcie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL 2014-2020 

oraz dodaniem 
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projektów do 

dofinansowania w 

trybie projektów 

pozakonkursowych, 

str. 19 

dla poszczególnych działań/poddziałań przedstawia 

poniższa tabela. 

Działanie/Poddział

anie RPO WSL 

Termin identyfikacji 

2.1 30 czerwca 2017 r. 

4.3.3 31  maja 2017 r. 

5.3.2 31  maja 2017 r. 

5.4.2 31  maja 2017 r. 

5.4.3 31 grudnia 2016 r. 

10.2.3. 31  maja 2017 r. 

10.3.4 31  maja 2017 r. 

12.3 30 czerwca 2016 r. 

Alokacje, dla których projekty nie zostaną 

zidentyfikowane w ww. terminie, zostają 

przesunięte do trybu konkursowego zgodnie z 

zapisami RPO WSL 2014-2020. 

nowych przedsięwzięć 

planowanych w trybie 

pozakonkursowym 

11.  II. 1 Oś priorytetowa 
I Nowoczesna 
gospodarka, str. 24 

W ramach powyższej Osi Priorytetowej znaczne 
środki trafią do przedsiębiorstw, w szczególności z 
sektora MŚP. W ramach programu zakłada się 
wsparcie przedsięwzięć wzmacniających 
możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, w tym poprzez tworzenie 

W ramach powyższej Osi Priorytetowej znaczne środki 
trafią do przedsiębiorstw, w szczególności z sektora 
MŚP. W ramach programu zakłada się wsparcie 
przedsięwzięć wzmacniających możliwości 
przedsiębiorstw do prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych, w tym poprzez tworzenie i rozwój 

Zmiana zapisów w 
związku ze zmianą 
RPO na lata 2014-2020 
uwzględniających 
możliwość realizacji 
komponentu 
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i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w 
aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, 
które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i 
usług, jak również prowadzenie badań przez 
przedsiębiorstwa. Zakłada się, że oferowane 
wsparcie przyczyni się do zwiększenia nakładów 
prywatnych na działalność badawczo-rozwojową, 
w tym powstawania działów B+R i laboratoriów w 
przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy 
centrów badawczo-rozwojowych. 

Istotnym obszarem wsparcia będzie także poprawa 
jakości usług innowacyjnych i technologicznych 
oferowanych na rzecz MŚP w regionie, w tym 
szerokie urynkowienie działalności instytucji 
otoczenia biznesu tj. centra transferu technologii, 
inkubatory technologiczne, parki naukowo-
technologiczne, badawcze i przemysłowo-
technologiczne oraz ich lepsze dopasowanie do 
potrzeb przedsiębiorstw 

infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i 
inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu 
innowacyjnych produktów i usług. Zakłada się, że 
oferowane wsparcie przyczyni się do zwiększenia 
nakładów prywatnych na działalność badawczo-
rozwojową, w tym powstawania działów B+R i 
laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia 
przez firmy centrów badawczo-rozwojowych. 
Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych 
elementem projektu realizowanego ze środków Osi 
Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka może być 
wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent 
wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Istotnym obszarem wsparcia będzie także poprawa 
jakości usług innowacyjnych i technologicznych 
oferowanych na rzecz przedsiębiorstw w regionie, w 
tym szerokie urynkowienie działalności instytucji 
otoczenia biznesu tj. centra transferu technologii, 
inkubatory technologiczne, parki naukowo-
technologiczne, badawcze i przemysłowo-
technologiczne oraz ich lepsze dopasowanie do 
potrzeb przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie 
skierowanie zostanie do regionalnych oraz lokalnych 
centrów kreatywności i innowacji. 

wdrożeniowego. 
Usunięcie dublującego 
się zapisu. 
Uwzględnienie 
możliwości realizacji 
projektów przez duże 
przedsiębiorstwa. 

12.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

zwiększone urynkowienie działalności badawczo-

rozwojowej; 

zwiększone urynkowienie działalności badawczo-

rozwojowej; 

Uspójnienie z 

obowiązującym RPO 
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gospodarka, Cele 

szczegółowe osi 

priorytetowej, str. 24 

zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw; 

ulepszone otoczenie proinnowacyjne 

przedsiębiorstw. 

zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw; 

ulepszone otoczenie proinnowacyjne przedsiębiorstw; 

 rozwój ekosystemu innowacji Województwa 

Śląskiego. 

na lata 2014-2020. 

13.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR), str. 24 

EFRR: 245 150 658 EFRR: 202 150 658 Uspójniono z RPO WSL 

2014-2020 

14.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 6. Typy 

beneficjenta, 

Str. 25 

Jednostki naukowe  

Konsorcja naukowe 

Konsorcja naukowo-przemysłowe 

Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa 

z udziałem podmiotów: 

Uczelnie 

Jednostki naukowe 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych 

Jednostki naukowe  

Konsorcja naukowe 

Konsorcja naukowo-przemysłowe 

Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z 

udziałem podmiotów: 

Uczelnie 

Jednostki naukowe 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

Dodanie typu projektu 

w związku z 

rozszerzeniem w RPO 

typów beneficjentów 
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Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej  

Fundacje 

Związek Metropolitalny 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej 

Fundacje 

15.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 

14. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str. 26 

Zgodnie z punktem 29. Opis działania i dodatkowe 

wyjaśnienia. 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji  opisano w 

punkcie 29. Opis działania i dodatkowe wyjaśnienia. 

Dostosowanie zapisów 

SZOOP do RPO. 

16.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 

20. Maksymalny 

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

Str. 27 

80% w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej: 

- dla części gospodarczej: intensywność 

udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis 

wynosi maksymalnie 50% 

- dla części niegospodarczej: 100%. 

85% w tym, zgodnie z zasadami pomocy publicznej: 

- dla części gospodarczej: intensywność 

udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis 

wynosi maksymalnie 50% 

- dla części niegospodarczej: 100%. 

Uspójniono informacje 

w zakresie 

maksymalnego 

poziomu wsparcia 
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17.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 

21. Maksymalny 

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Str. 27 

80% 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu 

państwa. 

85% 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu 

państwa. 

Uspójniono informacje 

w zakresie 

maksymalnego 

poziomu wsparcia 

18.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 22.

 Minimalny 

wkład własny 

20% Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie 

projektu wynosi 15%,  przy  czym  

W odniesieniu  do  infrastruktury  badawczej służącej 

działalności gospodarczej, minimalny  wkład  

własny wynosi  50% wartości całkowitych wydatków 
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beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Str. 28 

kwalifikowanych w ramach tej części projektu i  

pochodzić  musi  z  własnej  działalności  gospodarczej 

Wnioskodawcy  lub środków prywatnych, 

pochodzących w szczególności z kredytów 

komercyjnych lub od przedsiębiorców 

19.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 29-32 

Brak zapisu. Wsparcie  projektów udzielane  będzie  zgodnie  z  

właściwymi  przepisami  prawa  obowiązującymi  na 

dzień udzielenia wsparcia, w szczególności w zakresie: 

pomocy  inwestycyjnej  na  infrastrukturę  badawczą 

na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy  

inwestycyjnej  na  infrastrukturę  badawczą  w  

ramach  regionalnych programów operacyjnych na 

lata2014 -2020. 

Pomoc na realizację przedsięwzięcia z zakresu 

infrastruktury badawczej wywołuje efekt zachęty, 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - art. 6, w 

odniesieniu do  całego przedsięwzięcia. 

Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura 

badawcza będzie dostępna dla podmiotów/osób 

spoza jednostki otrzymującej wsparcie zgodnie z 

przepisami art. 26 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego 

Uszczegółowienie 

SZOOP w zakresie 

zasad wsparcia 

zgodnie z 

rekomendacją IK UP 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Dostęp do infrastruktury będzie udzielany szeregowi 

użytkowników na przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, 

które finansują co najmniej 10% kosztów 

kwalifikowalnych inwestycji w infrastrukturę, można 

przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych 

warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, 

dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu 

przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te 

należy podawać do wiadomości publicznej. 

Cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie 

infrastruktury badawczej będącej przedmiotem 

projektu musi odpowiadać cenie rynkowej.  

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji 

w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 

prawne. 

Ponadto w ramach projektów dotyczących 

infrastruktury badawczej przewiduje się udzielenia 

pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2015 

r. sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 

2020. Pomocą mogą zostać objęte koszty niezbędne 

do realizacji projektu dotyczącego infrastruktury 
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badawczej, jak promocja projektu, dokumentacja 

techniczna, usługi dotyczące zarządzania i nadzoru 

nad projektem. 

Intensywność pomocy publicznej oraz pomocy 

deminimis nie przekracza 50% kosztów 

kwalifikowalnych. 

Jeżeli w ramach projektu infrastruktura badawcza 

otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na 

działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, 

przypadku zmiany sposobu wykorzystywania 

infrastruktury, kwota przyznanego dofinansowania 

może ulec obniżeniu zgodnie z mechanizmem 

monitorowania i wycofania określonym w umowie o 

dofinansowanie. 

Co do zasady na koszty kwalifikowane infrastruktury 

badawczej mogą składać się wydatki na nabycie 

nowych aktywów. Ma to ma związek z wymogiem, aby 

pomoc publiczna spełniała efekt zachęty.  Z uwagi na 

powyższe  wniesienie w ramach wkładu własnego w 

części gospodarczej wkładu rzeczowego należącego do 

uczelni lub jednostki naukowej (nie dotyczy wkładu 

wnoszonego przez przedsiębiorców) ogranicza się do 

przypadków, w których ma on postać gruntów lub 

budynków. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym 

wkład własny  przedstawiony   przez 

uczelnię/jednostkę  naukową  przyjmuje  formę  
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wkładu rzeczowego  wnoszonego  przez  

przedsiębiorstwo   do  projektu (pod warunkiem, że 

ten wkład nie został sfinansowany przedsiębiorstwu ze 

środków publicznych). Wkład wnoszony przez 

przedsiębiorstwa musi  także spełniać wszystkie 

warunki wynikające z GBER,  w szczególności warunek 

dotyczący efektu zachęty, co oznacza, że wniesienie 

takiego wkładu może nastąpić dopiero po złożeniu 

wniosku o udzielenie pomocy dla projektu. 

Za  wkład  własny  nie  mogą  być  natomiast  uznane  

środki  finansowe  i  majątek  pozyskany na zasadach 

korzystniejszych niż rynkowe ze źródeł publicznych 

(np. w formie darowizny, dotacji celowej,  

preferencyjnej  pożyczki,  itp.,  a  w  przypadku  

jednostek  finansowanych  ze  źródeł publicznych 

środków  ujętych  w  planie  finansowym  danej  

jednostki). Źródła  publiczne nie powinny być 

utożsamiane ze środkami publicznymi w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych; pod  pewnymi  

warunkami  środki  publiczne,  o  których  mowa  w  

przepisach o finansach publicznych mogą stanowić 

finansowanie wolne od pomocy publicznej. 

20.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 29. Opis 

działania i 

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R 

zostało uzgodnione z ministrem właściwym ds. 

nauki i szkolnictwa wyższego i  ministrem 

właściwym ds. rozwoju regionalnego w celu 

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R zostało 

uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i 

szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. 

rozwoju regionalnego w celu uniknięcia powielania 

Uspójnienie zapisu z 

RPO 
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dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 31 

uniknięcia powielania inwestycji. inwestycji. 

21.  II.1.1 Kluczowa dla 

regionu 

infrastruktura 

badawcza 29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 32 

Obowiązkowo na poziomie projektu wskazać 

należy wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

określony na podstawie danych z analizy 

finansowej, dotyczący wzrostu przychodów z 

sektora biznesowego. W przypadku braku jego 

realizacji wyciągnięte zostaną konsekwencje 

finansowe zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie. 

Realizacja projektu ma  doprowadzić do wzrostu 

przychodów z działalności komercyjnej. W związku z 

powyższym  obowiązkowo na poziomie projektu 

wskazać należy wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

określony na podstawie danych z analizy finansowej, 

dotyczący wzrostu przychodów z sektora biznesowego 

na wspartej infrastrukturze badawczej. Wsparcie z 

programu operacyjnego przyznane na realizację 

projektu z zakresu publicznej infrastruktury badawczej 

podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, 

gdy założony przez beneficjenta wskaźnik rezultatu nie 

zostanie osiągnięty w określonym terminie 

określonym w umowie o dofinasowanie, tj.  w 

terminie 36 miesięcy od zakończenia pierwszego roku 

obrotowego, po zakończeniu realizacji projektu, nie 

później jednak niż na moment złożenia dokumentów 

zamknięcia RPO WSL 2014-2020. 

Uspójnienie zapisów z  

RPO oraz 

uszczegółowienie 

SZOOP w zakresie 

zasad wsparcia 

zgodnie z 

rekomendacją IK UP 

22.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

9) Nie dopuszcza się finansowania wdrożenia 

wyników prac badawczo – rozwojowych w 

projektach realizowanych przez duże 

przedsiębiorstwa oraz konsorcja. 

 

9) Nie dopuszcza się finansowania wdrożenia wyników 

prac badawczo – rozwojowych w projektach 

realizowanych przez duże przedsiębiorstwa. 

10) Wdrożenie wyników prac badawczo – 

rozwojowych w projektach realizowanych przez 

Zmiana zapisów 

skutkująca 

możliwością uzyskania 

wsparcia na 

komponent 

wdrożeniowy dla 
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pkt 14, str. 36  

 

 

10) Wydatki dotyczące wdrożenia wyników  prac 

stanowią mniejszość całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu (dotyczy MŚP). 

11) Zasada deinstytucjonalizacji. 

konsorcjum musi zostać przeprowadzone przez 

przedsiębiorstwo o statusie MŚP - szczegółowe 

informacje zostaną określone w Regulaminie konkursu 

właściwym dla danego naboru. 

11) Wydatki dotyczące wdrożenia wyników  prac 

stanowią  mniejszość całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu (dotyczy MŚP). 

przedsiębiorstwa z 

sektora MŚP będącego 

członkiem konsorcjum 

23.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 15, str. 36 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Możliwość zastosowania cross - financingu zostanie 

określona w ogłoszeniu o naborze. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości oraz 

zakresu zastosowania cross – financingu. 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z późn. zm. 

Możliwość zastosowania cross - financingu zostanie 

określona w ogłoszeniu o naborze. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości oraz zakresu 

zastosowania cross – financingu. 

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

24.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 17, str. 37 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z 

zapisami  

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013,  

- Rozporządzenia Delegowanego (…) 

Szczegółowe      Dochód w projekcie uwzględniany 

będzie zgodnie z zapisami  

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z późn zm.,  

- Rozporządzenia Delegowanego (…) 

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

25.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 20, str. 40 

W przypadku pomocy de minimis intensywność 

pomocy nie może przekraczać 85% kosztów 

kwalifikowanych. 

W przypadku pomocy de minimis intensywność 

pomocy nie może przekraczać 85% kosztów 

kwalifikowanych - intensywność wsparcia 

każdorazowo zostanie określona w Regulaminie 

konkursu właściwym dla danego naboru. 

Uwzględniono 

możliwość 

doprecyzowania 

intensywności pomocy 

w dokumentacji 

konkursowej. 

26.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 24, str. 42 

W przypadku projektów realizowanych przez duże 
przedsiębiorstwo lub w konsorcjum, którego 
członkiem/członkami jest/są podmioty inne niż 
MŚP – łączna wartość kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych przez  te podmioty, nie może 
przekroczyć 1 mln EURO. 

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum, 
którego członkiem/członkami jest/są organizacja 
prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę 
wartość kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez  
ten podmiot, nie może przekroczyć 1 mln EURO. 

Zmiana podyktowana 
nową interpretacją w 
zakresie projektów 
generujących dochód. 

27.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Brak zapisu Natomiast projekty realizowane w ramach Wspólnego 
Przedsięwzięcia muszą w całości zostać zrealizowane 
zgodnie z zasadą n+3, co oznacza, że badania 

Uwzględnienie w 
SZOOP rozwiązań, 
które będą 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 29, str. 43 

przemysłowe nie mogą trwać dłużej niż 2 lata od 
momentu podpisania umowy. 

obowiązywały zgodnie 
z zapisami umowy 
wdrożeniowej dla 
Wspólnego 
Przedsięwzięcia 
„Silesia pod błękitnym 
niebem” 

28.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.2 

Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, 

pkt 29, str. 45-46 

Brak zapisu W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Technologie 

poprawy jakości powietrza oraz minimalizacja skutków 

zanieczyszczeń dla zdrowia „SILESIA pod błękitnym 

niebem” będą realizowane badania przemysłowe, 

prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe i 

wdrożeniowe dotyczące rozwiązań mających na celu 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Celem 

głównym będzie zwiększenie liczby wdrożeń 

rozwiązań minimalizujących przyczyny i skutki 

negatywnego oddziaływania zanieczyszczenia 

powietrza w województwie śląskim. W konsekwencji 

zmniejszone zostaną stężenia podstawowych 

zanieczyszczeń powietrza, zarówno gazowych jak i 

pyłowych, co spowoduje poprawę jakości powietrza i 

komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego, 

a także wpłynie na zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania na środowisko naturalne. Planowane 

interdyscyplinarne projekty będą obejmowały między 

innymi takie dziedziny, jak: energetyka, inżynieria 

Uwzględnienie 
zapisów odnoszących 
się do Wspólnego 
Przedsięwzięcia 
„Silesia pod błękitnym 
niebem”. 
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biomedyczna, informatyka, transport czy medycyna i 

przyczynią się do rozwoju różnych gałęzi gospodarki 

oraz poprawią jej konkurencyjność, muszą być one 

jednak zgodne z zakresem Agendy Badawczej*.  

*„Agenda Badawcza Województwa Śląskiego pt. 
„Technologie poprawy jakości powietrza oraz 
minimalizacja skutków zanieczyszczeń dla zdrowia", 
tzw. „SILESIA pod błękitnym niebem” jest 
dokumentem stworzonym na potrzeby realizacji 
Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju. Agenda Badawcza zawiera 
szczegółową diagnozę potrzeb regionu w zakresie 
poprawy jakości powietrza oraz opisuje potencjał 
przedsiębiorstw i jednostek naukowych w tym 
temacie. Agenda Badawcza definiuje szczegółowo 
obszary oraz tematy i zagadnienia badawcze, w 
ramach których zostaną zrealizowane badania 
przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W 
dokumencie zdefiniowano również oczekiwane 
rezultaty. Planowane projekty interdyscyplinarne będą 
obejmowały między innymi takie dziedziny, jak: 
energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, 
transport czy medycyna.  W wyniku realizacji działań 
zdefiniowanych na poziomie Agendy nastąpi 
wdrożenie rozwiązań innowacyjnych które wspomogą 
redukcję emisji zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak 
i pyłowych, co wpłynie na poprawę jakości powietrza i 
komfortu życia mieszkańców województwa śląskiego, 
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a jednocześnie spowoduje zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. Agenda 
zakłada również konsolidację i zacieśnienie 
współpracy środowisk naukowych z biznesem. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez konkursy 
ogłaszane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój (I etap) oraz konkursy ogłaszane przez 
Samorząd Województwa Śląskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego (II etap). Wszystkie projekty muszą 
wpisywać się w Agendę Badawczą. Wykonawcami 
przedsięwzięcia mogą być jednostki naukowe i 
przedsiębiorcy z sektora MŚP, zgodnie z katalogiem 
beneficjentów określonych w Programach 
Operacyjnych. Planowany budżet Wspólnego 
Przedsięwzięcia wynosi 100 mln PLN, w podziale: 50 
mln PLN – Województwo Śląskie i 50 mln PLN – 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”. 

29.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 4, str. 45 

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 

obiektach infrastruktury badawczej (obligatoryjny), 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 

naukowo-badawczej,  

Liczba wspartych laboratoriów badawczych 

Brak zapisu Usunięto wskaźniki 

nieadekwatne dla 

działania 1.3 

 

 

30.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

1. Wsparcie profesjonalizacji 

wysokospecjalistycznych usług doradczych 

świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców 

1. Rozwój usług świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu 

3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu 

Uspójnienie z RPO na 

lata 2014-2020 
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Profesjonalizacja 

IOB, pkt 5, str. 45 

2. Rozwój i udostępnianie niezbędnej 

infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących 

instytucji otoczenia biznesu 

3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego 

ekosystemu innowacji 

innowacji15 

15Typ projektu obowiązywał do 29 lipca 2018 r. 

(przyjęcie zaktualizowanego RPO WSL).   

 

31.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 6, str. 46 

1. Instytucje Otoczenia Biznesu 

2. Samorząd Województwa w partnerstwie z: 

Instytucjami Otoczenia Biznesu 

Instytucjami naukowo-badawczymi 

Porozumienia ww. podmiotów 

1. Instytucje Otoczenia Biznesu 

2. Samorząd Województwa w partnerstwie z16: 

Instytucjami Otoczenia Biznesu 

Instytucjami naukowo-badawczymi 

Porozumienia ww. podmiotów 

16Typ beneficjenta obowiązywał do 29 lipca 2018 r. 

(przyjęcie zaktualizowanego RPO WSL). 

Uspójnienie z RPO na 

lata 2014-2020 

32.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 7, str. 46 

Nie dotyczy 

 

Przedsiębiorstwa 

Uspójnienie  z RPO na 

lata 2014-2020 

33.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 10, str. 47 

18 666 666 8 000 000,00 Uspójnienie z RPO na 

lata 2014-2020 
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34.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 14, str. 48 

6. Dopuszcza się możliwość ogłaszania konkursów 

dla wybranych typów projektów oraz katalogu 

potencjalnych beneficjentów, 

Brak zapisu W związku ze 

zmianami w RPO na 

lata 2014-2020 katalog 

beneficjentów jest 

jeden – IOB, stąd 

usunięto 

nieadekwatny zapis 

35.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 15, str. 48 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości oraz 

zakresu zastosowania cross – financingu. 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z późn. zm. 

Maksymalny poziom cross-financingu nie może 

przekraczać 50 % wartości dofinansowania. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości oraz zakresu 

zastosowania cross – financingu.  

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

36.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 17, str. 48 

Zgodnie z art.61 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. 

Zgodnie z art.61 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. z późn. zm. 

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

37.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 18, str. 48 

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowanie 

uproszczonych form rozliczania wydatków - 

warunki zgodnie z Regulaminem konkursu. 

W ramach działania 1.3 3 typ projektów przewiduje 

się możliwość wypłacania zaliczek dla 

beneficjentów. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru informacji o 

możliwości i warunkach stosowania uproszczonych 

form rozliczania wydatków. 

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowanie 

uproszczonych form rozliczania wydatków - warunki 

zgodnie z Regulaminem konkursu. 

 

 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru informacji o możliwości i 

warunkach stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków. 

Pozostawiono zapisy 

adekwatne dla 

działania 1.3. 

38.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 19, str. 49 

(…) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu, 

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna, 

(…) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

 

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna, 

Zrezygnowano z jednej 

podstawy prawnej 

(pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę 

lokalną) w wyniku 

zapisów 

warunkujących 

możliwość przyznania 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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art. 18 Pomoc na usługi doradcze dla mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorców, 

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności, 

art. 31 Pomoc na szkolenia, 

art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę 

lokalną (…) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020, 

art. 18 Pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorców, 

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności, 

art. 31 Pomoc na szkolenia (…) 

 

 

 

Brak zapisu 

 

pomocy (po analizie 

odstąpiono od tej 

podstawy jako 

adekwatnej dla 

potrzeb działania 1.3) 

39.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.3 

Profesjonalizacja 

IOB, pkt 29, str. 51-

53 

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. 

realizowane będą na obszarze całego 

województwa. W celu zapewnienia, że udzielona 

pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa 

Śląskiego, beneficjent (a w przypadku realizacji 

projektu w ramach konsorcjum/porozumienia 

lider) musi prowadzić działalność gospodarczą na 

terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja 

będzie się odbywać na podstawie wpisu do 

CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie 

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. realizowane 

będą na obszarze całego województwa. W celu 

zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła 

rozwojowi Województwa Śląskiego, beneficjent  musi 

prowadzić działalność gospodarczą na terenie 

Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie się 

odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

W ramach Działania 1.3. dopuszcza się również 

wspieranie infrastruktury TIK wyłącznie, gdy jest to 

niezbędne do realizacji projektu. 

Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie 

Pozostawiono zapisy 

adekwatne dla 

działania 1.3 przy 

zachowaniu spójności 

z RPO na lata 2014-

2020. 
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profesjonalizacji wysokospecjalistycznych i 

proinnowacyjnych usług doradczych będzie: 

przedstawienie strategii biznesowej, która 

wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB 

oraz potwierdza zdolność IOB do działania w 

warunkach rynkowych i prowadzenia działalności 

podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub 

uzyskania samowystarczalności stopniowo do 

końca okresu kwalifikowalności), 

wykazanie stosowania norm w zakresie standardu 

dostarczania usług opracowanych co najmniej na 

poziomie krajowym.  

Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych 

(zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) 

specjalistycznych usług w odpowiedzi na 

pojawiające się/zmieniające się potrzeby 

biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i 

udokumentowane oczekiwania sektora biznesu. 

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą 

realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu 

profesjonalizacji wysokospecjalistycznych 

i proinnowacyjnych usług doradczych będzie: 

przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie 

wskazuje różne źródła przychodów IOB oraz 

potwierdza zdolność IOB do działania w warunkach 

rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu 

finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania 

samowystarczalności stopniowo do końca okresu 

kwalifikowalności), 

wykazanie stosowania norm w zakresie standardu 

dostarczania usług opracowanych co najmniej na 

poziomie krajowym.  

Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych 

(zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) 

specjalistycznych oraz proinnowacyjnych usług w 

odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się 

potrzeby biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i 

udokumentowane oczekiwania sektora biznesu. 

Przewidywane jest wsparcie instytucji otoczenia 

biznesu, przyczyniających się do podnoszenia jakości 

świadczonych usług innowacyjnych i profesjonalizacji 

usług technologicznych  odpowiadających potrzebom 

przedsiębiorstw, zgodnych z RIS WSL 2013-2020 w 

szczególności oferowanych przez istniejące centra 

transferu technologii, inkubatory technologiczne, 
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art. 34 ww. ustawy. 

Typ projektu 1 i 2: 

W ramach typu projektu 1 i 2 przewidywane jest 

wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 

przyczyniających się do podnoszenia jakości 

świadczonych usług innowacyjnych i 

profesjonalizacji usług technologicznych na rzecz 

przedsiębiorstw, zgodnych z RIS WSL 2013-2020 w 

szczególności oferowanych przez istniejące centra 

transferu technologii, inkubatory technologiczne, 

parki technologiczne (parki naukowo-

technologiczne, badawcze i przemysłowo-

technologiczne) działające w regionie. 

Wsparcie w ramach typu 1  przeznaczone jest na 

rozwój zaawansowanych usług, przeznaczonych 

przede wszystkim dla MŚP, przyczyniając się do 

rozwoju innowacyjności i prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych. Wspierane będą działania 

w zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym 

profesjonalizacji usług instytucji sektora B+R i 

innowacyjnego dla przedsiębiorstw. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które 

wyświadczyły minimum 9 wysokospecjalistycznych, 

proinnowacyjnych usług doradczych dla 

przedsiębiorstw i w okresie 3 ostatnich lat przed 

parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, 

badawcze i przemysłowo-technologiczne) działające w 

regionie. 

 

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój 

zaawansowanych usług, dla przedsiębiorstw, 

przyczyniających się do rozwoju innowacyjności i 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w 

przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty 

przyczyniające się do wzrostu innowacyjności 

gospodarki regionu oraz zwiększających znaczenie 

przedsiębiorstw działających w regionie, w tym wśród 

przedsiębiorstw zajmujących się działalnością 

badawczo-rozwojową i innowacyjną na świecie, jak 

również projekty mające na celu przygotowanie 

przedsiębiorstwa do udziału w programach 

międzynarodowych (np. Horyzont 2020, COSME). 

Wspierane będą działania w zakresie inteligentnych 

specjalizacji, w tym profesjonalizacji usług instytucji 

sektora B+R i innowacyjnego dla przedsiębiorstw. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które 

wyświadczyły minimum 3 wysokospecjalistyczne, 

proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw i 

w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie działały na terenie województwa 

śląskiego. Warunkowo wspierane będą inwestycje w 
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złożeniem wniosku o dofinansowanie działały na 

terenie województwa śląskiego. Warunkowo 

wspierane będą inwestycje w instytucjach 

otoczenia biznesu w infrastrukturę i aparaturę 

badawczo-rozwojową niezbędną do świadczenia 

innowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw. 

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, 

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. 

Wsparcie infrastruktury IOB w ramach 2 typu 

projektu możliwe będzie w incydentalnych 

i uzasadnionych przypadkach, gdy  będzie 

stanowiło uzupełnienie istniejących zasobów oraz 

będzie niezbędne do realizacji wysokiej jakości 

usług proinnowacyjnych i jest uwarunkowane 

zapotrzebowaniem przedsiębiorstw 

instytucjach otoczenia biznesu w infrastrukturę i 

aparaturę badawczo-rozwojową niezbędną do 

świadczenia innowacyjnych usług na rzecz 

przedsiębiorstw. 

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków 

pomocowych w ramach przedmiotowego działania 

Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w 

odniesieniu do okresu realizacji projektu. 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, 

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. 
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technologicznych na podobną infrastrukturę B+R. 

Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie po 

spełnieniu następujących warunków: 

działalność IOB wpisuje się w RIS WSL 2013-2020, 

IOB dysponuje strategią lub planem wykorzystania 

infrastruktury planowanej do sfinansowania w 

ramach przedsięwzięcia, 

Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej 

infrastruktury IOB o podobnym profilu, 

zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, 

chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany, 

IOB dążyć będzie do prowadzenia działalności na 

zasadach rynkowych w oparciu o otwartą 

konkurencję. 

Wspólna infrastruktura B+R umożliwi redukcję 

kosztów poszczególnych przedsiębiorstw 

związanych z zakupem podobnej infrastruktury, 

inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia 

prac B+R. 

Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura o 

charakterze wyłącznie biurowym (w tym 

administracyjnym). 

Typ projektu 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

Realizacja projektów w ramach typu 3 związana 

jest z wypełnianiem przez Samorząd Województwa 

Śląskiego zadania przypisanego ustawowo, jakim 

jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, 

na którą składa się wspieranie rozwoju nauki i 

współpracy między sferą nauki i gospodarki, 

popieranie postępu technologicznego oraz 

innowacji (art. 11 ust 2 pkt 6 ustawy o samorządzie 

województwa).  

W ramach typu 3 planowane jest upowszechnianie 

wiedzy oraz instrumentów tj. skutecznych modeli 

komercjalizacji technologii przedsiębiorstwom, 

rozpowszechnienie raportów specjalistycznych 

opracowanych przez obserwatoria technologiczne 

dot. dostępnych technologii i możliwości 

współpracy B+R i innowacyjnej. 

Projekty, realizowane w ramach typu 3 mają na 

celu zwiększenie wiedzy i skłonności 

przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R 

i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach 

regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego 

z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020 z instytucjami 

naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia 

biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego 

odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój 

regionalnego ekosystemu innowacji w 

Typ projektu 317: 

Realizacja projektów w ramach typu 3 związana jest z 

wypełnianiem przez Samorząd Województwa 

Śląskiego zadania przypisanego ustawowo, jakim jest 

prowadzenie polityki rozwoju województwa, na którą 

składa się wspieranie rozwoju nauki i współpracy 

między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu 

technologicznego oraz innowacji (art. 11 ust 2 pkt 6 

ustawy o samorządzie województwa).  

W ramach typu 3 planowane jest upowszechnianie 

wiedzy oraz instrumentów tj. skutecznych modeli 

komercjalizacji technologii przedsiębiorstwom, 

rozpowszechnienie raportów specjalistycznych 

opracowanych przez obserwatoria technologiczne dot. 

dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R i 

innowacyjnej. 

Projekty, realizowane w ramach typu 3 mają na celu 

zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do 

podejmowania działalności B+R i innowacyjnej 

poprzez współpracę w ramach regionalnego 

ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

2013-2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, 

instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem 

Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za 

tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu 
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województwie śląskim. 

 

Projekty realizowane w ramach typu 3 stanowią 

uzupełnienie działań w ramach XIII Osi 

Priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-

2020, co oznacza, iż w ramach 1.3 nie przewiduje 

się wsparcia działań z zakresu monitoringu i 

ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz 

finansowania pracy ciał doradczych takich jak 

Komitet Sterujący RIS, Śląska Rada Innowacji, Rada 

Programowa Sieci Obserwatoriów. 

innowacji w województwie śląskim. 

 

Projekty realizowane w ramach typu 3 stanowią 

uzupełnienie działań w ramach XIII Osi Priorytetowej 

Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020, co oznacza, iż 

w ramach 1.3 nie przewiduje się wsparcia działań 

z zakresu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

oraz finansowania pracy ciał doradczych takich jak 

Komitet Sterujący RIS, Śląska Rada Innowacji, Rada 

Programowa Sieci Obserwatoriów. 

 

17W ramach 3 typu projektu dokonano wyboru do 

dofinansowania dwóch projektów. Wskazany typ 

projektu obowiązywał do 29 lipca 2018 r. (przyjęcie 

zaktualizowanego RPO WSL), natomiast po 29 lipca 

2018 r. projekty ogłaszane będą w ramach 

poddziałania 1.4.1. 

 

40.  II. 1 Oś priorytetowa 

I Nowoczesna 

gospodarka, II.1.4 

Wsparcie 

ekosystemu 

Brak zapisów Dodano cały podrozdział dotyczący Działania 1.4 

Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym poddziałań: 

1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego 

ekosystemu innowacji i 1.4.2 Wsparcie regionalnych 

oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji 

W związku ze zmianą 

RPO na lata 2014-2020 

uwzględniono zapisy 

dla poddziałania 1.4 
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innowacji, str. 54-60 

41.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 4. Lista 

wskaźników 

produktu 

Str. 62 

Liczba wspartych podmiotów realizujących 

zadania publiczne przy wykorzystaniu TIK 

(obligatoryjny) 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego 

Liczba podmiotów udostępniających usługi 

wewnątrzadministracyjne (A2A) 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 

(obligatoryjny) 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja  

Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne  

Liczba uruchomionych platform cyfrowych w 

obszarze e-zdrowia o charakterze co najmniej 

ponadlokalnym (obligatoryjny) 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

Liczba wspartych podmiotów realizujących zadania 

publiczne przy wykorzystaniu TIK (obligatoryjny) 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego 

Liczba podmiotów udostępniających usługi 

wewnątrzadministracyjne (A2A) 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 

(obligatoryjny) 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja  

Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne  

Liczba uruchomionych platform cyfrowych w 

obszarze e-zdrowia o charakterze co najmniej 

ponadlokalnym (obligatoryjny) 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodatnie wskaźnika. 
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zawierających informacje sektora publicznego 

(obligatoryjny) 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego 

Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora 

publicznego (obligatoryjny) 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji 

sektora publicznego  

 

(obligatoryjny) 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego 

Pojemność zdigitalizowanej informacji sektora 

publicznego (obligatoryjny) 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora 

publicznego  

Liczba uruchomionych platform cyfrowych 

informujących o zanieczyszczeniu powietrza o 

charakterze co najmniej ponadlokalnym 
 

42.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 5. Typy 

projektów 

Str. 63 

Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się 

do zwiększenia dostępu obywateli i 

przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. 

Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, 

planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a 

także zapewnienie powszechnego, otwartego 

dostępu do tych zasobów. 

Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się 

do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług 

publicznych z obszaru e-zdrowia. 

Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do 

zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych. 

Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, 

planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a 

także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu 

do tych zasobów. 

Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do 

zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z 

obszaru e-zdrowia. 

Tworzenie systemów/aplikacji/platform informujących 

o stanie jakości powietrza. 

Dodanie typu projektu 

w związku z 

rozszerzeniem w RPO 

typów przedsięwzięć. 
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43.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 6. Typ 

beneficjenta 

Str. 64 

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania 

publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym 

lub regionalnym, zaliczane do kategorii: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. Jednostki sektora finansów publicznych 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 

5. Organizacje turystyczne 

6. Organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

8. Uczelnie / szkoły wyższe 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania 

publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub 

regionalnym, zaliczane do kategorii: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. Związek Metropolitalny 

3. Jednostki sektora finansów publicznych 

4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia 

5. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe 

6. Organizacje turystyczne 

7. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego w sferze zadań publicznych 

8. Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

9. Uczelnie / szkoły wyższe 

10. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

11. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną 

12. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

Zmiana wynika z 

horyzontalnego 

podejścia co do ujęcia 

tego typu beneficjenta 

we wszystkich 

działaniach SZOOP. 
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posiadające osobowość prawną lub zdolność 

prawną 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie 

publicznej radiofonii i telewizji 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

13. Podmioty wykonujące zadania w zakresie 

publicznej radiofonii i telewizji 

44.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 11. Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

Str. 64 

W celu koordynacji działań poprzez zapewnienie 

efektywnego wydatkowania środków publicznych, 

w tym - środków UE w obszarze informatyzacji 

państwa, powołany zostanie przez Ministra 

Administracji i Cyfryzacji Zespół ds. koordynacji. 

Ponadto, w zakresie wspierania obszaru zdrowia, 

głównym narzędziem koordynacji interwencji 

będzie Komitet Sterujący ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

W celu koordynacji działań poprzez zapewnienie 

efektywnego wydatkowania środków publicznych, w 

tym - środków UE w obszarze informatyzacji państwa, 

powołany zostanie przez Ministra Administracji i 

Cyfryzacji Zespół ds. koordynacji. 

Ponadto, w zakresie wspierania obszaru zdrowia, 

głównym narzędziem koordynacji interwencji będzie 

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 

sektorze zdrowia. 

Inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie 

transformacji regionów górniczych Coal Regions in 

Transition  

Dodanie zapisu w 

związku ze zmianą 

RPO WSL na lata 2014-

2020. 

45.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 14. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

limity i ograniczenia w realizacji projektów mogą 

zostać określone w Regulaminie konkursu/ 

wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.1 

 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 

mogą zostać określone w Regulaminie konkursu/ 

wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.2 

 

Dostosowanie zapisów 

do RPO. 

                                                           
1 Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na wnioskodawcy/beneficjencie. 
2 Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na wnioskodawcy/beneficjencie. 
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Str. 64 

46.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, 

informacje ogólne 

Str. 67 

Informacje ogólne: 

W ramach Działania 2.1 wsparcie udzielane będzie 

na projekty przyczyniające się do większej 

dostępności e-usług publicznych, realizowane w 

szczególności w obszarach: ochrony zdrowia, 

administracji publicznej, informacji przestrzennej 

(zgodnie z dyrektywą INSPIRE), wspierania 

przedsiębiorczości i prowadzenia działalności 

gospodarczej, digitalizacji zasobów nauki, kultury, a 

także w obszarze bezpieczeństwa publicznego. 

(…) 

W ramach Działania 2.1 nie będą wspierane 

projekty, których zakres pokrywa się z 

przedsięwzięciami realizowanymi16 lub 

planowanymi do wsparcia17 na szczeblu krajowym. 

(…) 

W Działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów 

związanych z usprawnieniem zarządzania 

organizacją (np. elektroniczny obieg dokumentów) 

tylko w połączeniu z uruchomieniem lub 

usprawnieniem e-usług (kompleksowość projektu). 

Informacje ogólne: 

W ramach Działania 2.1 wsparcie udzielane będzie na 

projekty przyczyniające się do większej dostępności e-

usług publicznych, realizowane w szczególności w 

obszarach: ochrony zdrowia, administracji publicznej, 

informacji przestrzennej (zgodnie z dyrektywą 

INSPIRE), wspierania przedsiębiorczości i prowadzenia 

działalności gospodarczej, digitalizacji zasobów nauki, 

kultury, a także w obszarze bezpieczeństwa 

publicznego oraz jakości powietrza. 

(…) 

W ramach Działania 2.1 nie będą wspierane projekty, 

których zakres pokrywa się z przedsięwzięciami 

realizowanymi16 lub planowanymi do wsparcia17 na 

szczeblu krajowym. 

(…) 

W Działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów 

związanych z usprawnieniem zarządzania organizacją 

(np. elektroniczny obieg dokumentów) tylko w 

połączeniu z uruchomieniem lub usprawnieniem e-

usług (kompleksowość projektu). 

Ze względu na strategiczny charakter projektów dot. 

transformacji terenów pogórniczych, wskazane w 

Zmieniono zapisy w 

związku ze zmianami 

w RPO, a także 

zaktualizowano zapisy 

dot. źródła 

finansowania projektu 

P1. 
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inicjatywie Komisji Europejskiej Coal Regions in 

Transition realizowane będą w trybie 

pozakonkursowym. W przypadku trybu konkursowego 

projekty wynikające z ww.  inicjatywy będą 

traktowane priorytetowo. 

16 Np. projekt „P1”  realizowany w obszarze ochrony 

zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. 

47.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

pkt. 29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, 

informacje ogólne 

Str. 67 

(…) 

Do projektów realizowanych w ramach działania 

2.1. zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa, 

w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz.U.2013.235 j.t.), ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz.U.2010.76.489 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz.U.2011.113.657 z późn. zm.), 

z zastrzeżeniem warunków określonych w SZOOP 

oraz innych dokumentów programowych. 

(…) 

(…) 

Do projektów realizowanych w ramach działania 2.1. 

zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa, w tym 

w szczególności przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 z 

późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej 

(Dz.U.2017.1382 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz.U.2017.1845 z późn. zm.), z zastrzeżeniem 

warunków określonych w SZOOP oraz innych 

dokumentów programowych. 

(…) 

Zaktualizowano 

podstawy prawne dla 

aktów prawnych 

wymienionych w 

opisie. 

48.  II.2.1 Wsparcie 

rozwoju cyfrowych 

usług publicznych, 

W ramach typu projektu dotyczącego cyfryzacji 

zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 

geodezyjnych i kartograficznych, jak również 

W ramach typu projektu dotyczącego cyfryzacji 

zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 

geodezyjnych i kartograficznych, jak również 

Zmieniono zapisy w 

związku ze zmianami 
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pkt. 29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, 

Wyjaśnienia 

dotyczące typów 

projektów 

Str. 68 

zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu w 

postaci cyfrowej do tych zasobów19 realizowane 

będą projekty polegające na digitalizacji lub 

utworzeniu w formie cyfrowej publicznych 

zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/lokalnego. Udostępnianie cyfrowych  

treści powinno odbywać się zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa (w szczególności z 

poszanowaniem praw własności intelektualnej). 

Digitalizacja powinna być dokonywana w 

najlepszym możliwym standardzie, jednak ze 

względu na to, iż niekoniecznie każdy odbiorca jest 

w posiadaniu najlepszego sprzętu, powinna istnieć 

możliwość otwarcia materiału zdigitalizowanego w 

niższym standardzie; w takim przypadku do 

wskaźnika zlicza się tylko największą możliwą 

pojemność (raz). 

W ramach typu projektu dotyczącego tworzenia 

systemów i aplikacji przyczyniających się do 

zwiększenia dostępu do cyfrowych usług 

publicznych z obszaru e-zdrowia wspierane będą w 

szczególności inwestycje przyczyniające się do 

skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę lekarską 

oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników badań 

pacjenta. W przypadku projektów o charakterze 

wysokospecjalistycznym i zintegrowanym o 

regionalnej skali oddziaływania przewiduje się 

zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu w 

postaci cyfrowej do tych zasobów19 realizowane będą 

projekty polegające na digitalizacji lub utworzeniu w 

formie cyfrowej20 publicznych zasobów będących w 

posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego. 

Udostępnianie cyfrowych  treści powinno odbywać się 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa (w 

szczególności z poszanowaniem praw własności 

intelektualnej). Digitalizacja powinna być dokonywana 

w najlepszym możliwym standardzie, jednak ze 

względu na to, iż niekoniecznie każdy odbiorca jest w 

posiadaniu najlepszego sprzętu, powinna istnieć 

możliwość otwarcia materiału zdigitalizowanego w 

niższym standardzie; w takim przypadku do wskaźnika 

zlicza się tylko największą możliwą pojemność (raz). 

W ramach typu projektu dotyczącego tworzenia 

systemów i aplikacji przyczyniających się do 

zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z 

obszaru e-zdrowia wspierane będą w szczególności 

inwestycje przyczyniające się do skrócenia czasu 

oczekiwania na diagnozę lekarską oraz poprawy 

dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta. 

W przypadku projektów o charakterze 

wysokospecjalistycznym i zintegrowanym o 

regionalnej skali oddziaływania przewiduje się 

zastosowanie trybu pozakonkursowego. Inwestycje z 

zakresu e-zdrowia realizowane w ramach RPO WSL 

w RPO. 
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zastosowanie trybu pozakonkursowego. Inwestycje 

z zakresu e-zdrowia realizowane w ramach RPO 

WSL 2014-2020 będą uzupełnieniem/rozwinięciem 

krajowych oraz regionalnych platform medycznych 

i będą z nimi kompatybilne. W przypadku, gdy 

przydzielona na projekty pozakonkursowe alokacja 

nie zostanie wykorzystana, przeznaczone na nią 

środki zostaną rozdysponowane na projekty 

konkursowe z zakresu e-zdrowia. 

W ramach 1. oraz 3. typu projektu obok działań 

związanych z udostępnieniem e-usług publicznych 

dla obywateli (usługi typu A2C) i przedsiębiorców 

(usługi typu A2B) dopuszcza się wdrażanie usług 

wewnątrzadministracyjnych (usługi typu A2A) 

pośrednio wpływających na zwiększenie dostępu 

do cyfrowych usług publicznych typu A2B, A2C. 

Dopuszcza się łączenie typów projektów 

związanych z uruchomieniem e-usług z typem 

projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów (typ 1. z 

2. oraz typ 2. z 3.). 

 

2014-2020 będą uzupełnieniem/rozwinięciem 

krajowych oraz regionalnych platform medycznych i 

będą z nimi kompatybilne. W przypadku, gdy 

przydzielona na projekty pozakonkursowe alokacja nie 

zostanie wykorzystana, przeznaczone na nią środki 

zostaną rozdysponowane na projekty konkursowe z 

zakresu e-zdrowia. 

W ramach 4. typu projektu wspierane będą 

przedsięwzięcia dotyczące tworzenia 

systemów/aplikacji/platform informujących o stanie 

jakości powietrza. Dopuszcza się również – w ramach 

trybu pozakonkursowego - inwestycję w regionalną 

platformę identyfikującą poziom zanieczyszczenia 

powietrza oraz wskazującą wpływ zanieczyszczeń na 

zdrowie i samopoczucie mieszkańców województwa 

wraz z prowadzeniem działań edukacyjnych i 

promowaniem zachowań przyczyniających się do 

poprawy jakości powietrza w regionie oraz w 

konkretnych gminach. 

W ramach 1., 3. oraz 4. typu projektu obok działań 

związanych z udostępnieniem e-usług publicznych dla 

obywateli (usługi typu A2C) i przedsiębiorców (usługi 

typu A2B) dopuszcza się wdrażanie usług 

wewnątrzadministracyjnych (usługi typu A2A) 

pośrednio wpływających na zwiększenie dostępu do 

cyfrowych usług publicznych typu A2B, A2C.  

Dopuszcza się łączenie typów projektów związanych z 
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uruchomieniem e-usług z typem projektu dotyczącego 

cyfryzacji zasobów (typ 1. z 2., typ 2. z 3. oraz 2. z 4.). 

49.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, str. 70 

Brak zapisu W ramach Osi Priorytetowej III realizowane będą 

projekty mające na celu wzmocnienie i rozwój 

procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora 

MŚP, funkcjonujących na obszarze województwa 

śląskiego, wzmacnianie przedsiębiorczości sektora 

MŚP, nastawionej na intensyfikację działań na rynkach 

międzynarodowych – internacjonalizację.  

Uwzględniono w 

opisie informację nt. 

projektów 

wspieranych w 

ramach 3b. 

50.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, Cele 

szczegółowe osi 

priorytetowej, str. 70 

Ulepszone warunki do rozwoju MŚP; 

Zwiększone zastosowania innowacji w MŚP. 

 

Ulepszone warunki do rozwoju MŚP;  

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP, 

Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora 

MŚP. 

Uspójniono z RPO na 

lata 2014-2020 

51.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, 4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR), str. 70 

EFRR: 305 262 417 EFRR: 310 662 417 Uspójniono z RPO 

2014-2020 
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52.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.1 Poprawa 

warunków do 

rozwoju MŚP, pkt 1 -

29,  

str. 71-81 

Opis poddziałania 3.1.3 

 

Brak zapisu Uspójniono z RPO na 

lata 2014-2020 (brak 

poddziałania 3.1.3) 

53.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.1 Poprawa 

warunków do 

rozwoju MŚP  

Pkt 29. Opis działania 

i dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 77 

Zadania realizowane w ramach poddziałań zgodne 

z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020 uzyskają preferencje w 

procesie wyboru projektów. 

Zadania realizowane w ramach poddziałań zgodne z 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 2013-2020 oraz inteligentnymi 

specjalizacjami wyłonionymi w procesie PPO uzyskają 

preferencje w procesie wyboru projektów. 

Uspójnienie z zapisami 

RPO 

54.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.1 Poprawa 

warunków do 

rozwoju MŚP  

Pkt 29. Opis działania 

i dodatkowe 

Możliwe jest przygotowanie terenu typu 

brownfield wyłącznie pod działalność gospodarczą. 

Realizować można projekty polegające na 

przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem 

udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w 

szczególności MŚP (z wyłączeniem branży 

mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność 

Możliwe jest przygotowanie terenu typu brownfield 

wyłącznie pod działalność gospodarczą. Realizować  

można projekty polegające na przygotowaniu terenu 

pod inwestycje, celem udostępnienia terenu 

przedsiębiorcom - MŚP  (z wyłączeniem branży 

mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność 

gospodarczą na danym terenie. 

Uspójnienie z zapisami 

RPO 
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wyjaśnienia 

Str. 77 

gospodarczą na danym terenie. 

Ulokowanie na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych dużego przedsiębiorcy będzie 

skutkowało, zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

odpowiednim zwrotem środków pomocowych na 

koniec okresu trwałości 

projektu. 

Wsparcie infrastrukturalne inkubatorów 

przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości dopuszcza się w incydentalnych 

i uzasadnionych przypadkach, gdy w wyniku 

realizacji projektu zgodnego z założeniami 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Śląskiego na lata 

2013-2020 nastąpi silna koncentracja 

przedsiębiorstw z kluczowej branży/branż, o 

konkretnym zapotrzebowaniu na wsparcie 

dotyczące lokalizacji firmy, czynności związanych z 

organizacją działalności gospodarczej, obsługi 

księgowej, logistycznej, telekomunikacyjnej. 

Wydatki związane z budową nowych obiektów, 

adaptacją istniejących obiektów na cele 

działalności inkubatora stanowią uzupełniający 

element projektu polegającego na uzbrojeniu 

Ulokowanie na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych dużego przedsiębiorcy będzie 

skutkowało, zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

odpowiednim zwrotem środków pomocowych na 

koniec okresu trwałości projektu . 

Projekty wynikające inicjatywy Komisji Europejskiej w 

zakresie transformacji regionów górniczych Coal 

Regions in Transition wybierane w trybie 

konkursowym będą traktowane priorytetowo. 
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terenu inwestycyjnego. Wsparcie 

infrastrukturalne inkubatorów przedsiębiorczości i 

akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 

możliwe będzie tylko po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) działalność IOB wpisuje się w krajową lub 

regionalną strategię inteligentnej specjalizacji, 

b) IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania 

infrastruktury 

planowanej do sfinansowania w ramach 

przedsięwzięcia, 

c) przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł 

prywatnych, 

d) przedsięwzięcie nie powiela dostępnej 

infrastruktury IOB o podobnym profilu chyba, że 

limit dostępnej oferty został wyczerpany, 

e) w realizacji przez IOB specjalistycznych usług 

zapotrzebowanych przez konkretnych 

przedsiębiorców wykorzystują dostępne 

standardy świadczenia usług wypracowanych co 

najmniej na poziomie krajowym, 

f) IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na 
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zasadach rynkowych, 

w oparciu o otwartą konkurencję. 

55.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.1 Poprawa 

warunków do 

rozwoju MŚP  

Pkt 29. Opis działania 

i dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str.79 

Rezultatem bezpośrednim projektów dotyczących 

wsparcia terenów inwestycyjnych będzie liczba 

małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych 

we wspartej infrastrukturze oraz liczba miejsc 

pracy utworzonych w tych MŚP. W umowie o 

dofinansowanie projektu zawarty będzie wskaźnik 

rezultatu związany z pełnym wykorzystaniem 

wspartych terenów inwestycyjnych. Brak 

osiągnięcia rezultatów bezpośrednich wskazanych 

w umowie na koniec okresu trwałości projektu 

będzie skutkował, zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, odpowiednim zwrotem 

środków pomocowych 

Rezultatem bezpośrednim projektów dotyczących 

wsparcia terenów inwestycyjnych będzie liczba 

małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych we 

wspartej infrastrukturze oraz liczba miejsc pracy 

utworzonych w tych MŚP. Wsparcie z RPO WSL 2014-

2020 przyznane na realizację projektu dotyczącego 

terenów inwestycyjnych podlega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty 

projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez 

MŚP terminie określonym w umowie o 

dofinansowanie tj. do 36 miesięcy od dnia 

zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż 

na moment złożenia dokumentów zamknięcia 

Programu. W umowie o dofinansowanie projektu 

zawarty będzie wskaźnik rezultatu związany z pełnym 

wykorzystaniem wspartych terenów inwestycyjnych. 

Brak osiągnięcia rezultatów bezpośrednich 

wskazanych w umowie na koniec okresu trwałości 

projektu będzie skutkował, zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, odpowiednim zwrotem środków 

pomocowych. 

Dostosowanie zapisów 

do RPO oraz umowy o 

dofinansowanie 

56.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Brak zapisu Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 

organizacyjno – procesowe 

Uwzględniono 

adekwatny wskaźnik  
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Innowacje w MŚP, 

pkt 3, str. 82 

57.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 4, str. 82 

Brak zapisu Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

wdrożenia wyników prac B+R 

Uwzględniono 

adekwatny wskaźnik 

58.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

przypis, str. 82 

Posiadające wpis do rejestru  przedsiębiorców w 

KRS lub CEIDG. Definicja MŚP została zamieszczona 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

Posiadające wpis do rejestru  przedsiębiorców w KRS 

lub CEIDG. Definicja MŚP została zamieszczona w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z późn. zm.  

 

Uwzględniono poprzez 

zapis z późn. zm. 

Rozporządzenie 

Komisji Europejskiej nr 

2017/1084 

59.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 10, str. 83 

132 262 417,00 140 762 417,00 Uspójniono z RPO na 

lata 2014-2020 

60.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 15, str. 83 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z późn. zm. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości zastosowania 

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 
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zastosowania cross – financingu. cross – financingu. (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

61.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 19, str. 84 

(…) Wsparcie będzie udzielane w szczególności w 

oparciu o: 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

(…) Wsparcie będzie udzielane w szczególności w 

oparciu o: 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z 

późn. zm.) uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

Pozostawiono 

wyłącznie podstawy 

prawne, na podstawie 

których udzielane jest 

wsparcie.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
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wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu 

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,  

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności, 

art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i 

organizacyjne (…) 

107 i 108 Traktatu 

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,  

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności 

(…) 

62.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 23, str. 86 

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, 

jednakże minimalna wartość dofinansowania o 

którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 

PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania). 

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent  

będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w 

wysokości 3 000 000,00 PLN  

Wartość maksymalna - 50 000 000 EUR całkowitej 

wartości projektu. 

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże 

minimalna wartość dofinansowania o którą musi 

aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość 

obowiązująca na etapie wnioskowania). 

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent  

będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w 

wysokości 3 000 000,00 PLN.  

Wartość maksymalna projektu:  50 000 000 EUR 

Zmiana stylistyczna 

63.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, 

pkt 29, str. 87-88 

W ramach działania 3.2  realizowane będą 

działania przyczyniające się do rozwoju 

innowacyjności w mikro, małych oraz średnich 

przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty 

koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji 

innowacji produktowych i procesowych z 

możliwością zastosowania innowacji 

W ramach działania 3.2  realizowane będą działania 

przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, 

małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie 

uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i 

implementacji innowacji produktowych i procesowych 

z możliwością zastosowania innowacji 

nietechnologicznych jako wspomagające wraz z 

Doprecyzowano 

zapisy. Usunięto 

informacje nt. 

uniwersalnego 

projektowania, gdyż 

liczba ogłoszonych 

dotychczas 
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nietechnologicznych jako wspomagające wraz z 

możliwością ich promocji na arenie krajowej 

i międzynarodowej. 

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty 

obejmujące wprowadzenie na rynek 

produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co 

najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w 

wyniku realizacji projektu nie może być stosowana 

w województwie śląskim dłużej niż 3 lata. 

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę 

przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje 

w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 

produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające 

skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu 

oferty firm (nowe rynki zbytu).  

W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą 

mogły otrzymać wsparcie na prace B+R służące 

opracowaniu nowego, innowacyjnego produktu 

natomiast w ramach działania 3.2  

przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić 

powyższy produkt na rynek (skomercjalizować 

wyniki prac B+R). 

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji 

możliwością ich promocji na arenie krajowej 

i międzynarodowej. 

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty 

obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi 

lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali 

regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji 

projektu nie może być stosowana na moment 

wnioskowania w województwie śląskim dłużej niż 3 

lata. 

 Wdrożenie innowacji technologicznych będzie 

możliwe w szczególności poprzez inwestycje 

w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 

produkcyjny. Preferencje w zakresie wdrażania 

innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną 

Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

2013-2020. Wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. 

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające 

się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować i 

utrzymać w okresie trwałości projekt na terenie 

Województwa Śląskiego.  W celu zapewnienia, że 

udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi 

Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi 

prowadzić działalność gospodarczą na terenie 

konkursów, działania 

informacyjno – 

promocyjne stanowiły 

możliwość 

rozpowszechnienia 

konieczności 

stosowania zasady. 

Ponadto każdorazowo 

dokumentacja 

aplikacyjna o tej 

konieczności stanowi.  
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posiadać będą projekty zgodne z Regionalną 

Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

2013-2020. Wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. 

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa 

ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL 

muszą realizować i utrzymać w okresie trwałości 

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+2 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 kolejnych 

dwóch lat.   

W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, 

skomplikowanych, których realizacja nie jest 

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+2 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 kolejnych dwóch lat.   

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. 

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty 

przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej. 

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla 

projektów realizowanych w ramach partnerstwa. 
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możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość 

odstąpienia od powyższej reguły w wyniku decyzji 

IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta. 

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty 

przyczyniające się do rozwoju sieci 

szerokopasmowej. 

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla 

projektów realizowanych w ramach partnerstwa. 

Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i 

osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać do 

pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz 

ograniczenia dostępu do usług i produktów 

osobom z niepełnosprawnościami. 

Co do zasady wszystkie produkty projektów 

realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 

usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym 

również dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza 

to, że muszą być zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania. 

64.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

Brak zapisów Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych 

Dodano adekwatne 

wskaźniki w związku z 

wprowadzeniem 

konieczności realizacji 

projektów 
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komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, pkt 3, 

str. 88 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 

organizacyjno – procesowe 

wdrażających 

innowacje. 

65.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, 

przypis, str. 88 

Posiadające wpis do rejestru  przedsiębiorców w 

KRS lub CEIDG. Definicja MŚP została zamieszczona 

w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu  

 

Posiadające wpis do rejestru  przedsiębiorców w KRS 

lub CEIDG. Definicja MŚP została zamieszczona w 

załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z późn. zm.  

 

Uwzględniono zmianę 

Rozporządzenia 

651/2014 (tj. 

Rozporządzenie 

2017/1084) 

66.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, pkt 15, 

str. 89 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości 

zastosowania cross – financingu. 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z późn. zm. 

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie 

konkursu dla danego naboru możliwości zastosowania 

cross – financingu. 

Dodano adnotację z 

późn. zm. w związku z 

wejściem w życie 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 

lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych 

mających 

zastosowanie do 

budżetu ogólnego 

Unii, zmieniające 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT


 

 

54 

rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 

1301/2013, (UE) nr 

1303/2013, (UE) nr 

1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 

1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 

283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a 

także uchylające 

rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012 

67.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, pkt 21, 

str. 91 

Do 50%. Maksymalny % poziom dofinansowania 

określony jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad 

udzielania pomocy publicznej.   

W przypadku udzielenia pomocy de minimis 

maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych  wynosi 50%. 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu 

państwa. 

Do 65%. Maksymalny % poziom dofinansowania 

określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

pomocy publicznej.   

W przypadku udzielenia pomocy de minimis 

maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych  wynosi 65%. 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu 

państwa. 

Uspójniono informacje 

w zakresie 

maksymalnego 

poziomu wsparcia 

68.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków 

kwalifikowalnych z zaznaczeniem, że 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków 

kwalifikowalnych z zaznaczeniem, że Wnioskodawca 

Dodano informację o 

maksymalnej wartości 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2018:193:FULL&from=PT


 

 

55 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, pkt 24, 

str. 92 

Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o 

minimalne wsparcie w wysokości 50 000,00 PLN 

(wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). 

Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowalnych. Jednakże w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł 

uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 

500 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania). 

będzie mógł ubiegać się o minimalne wsparcie w 

wysokości 50 000,00 PLN (wartość obowiązująca na 

etapie wnioskowania). 

Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowalnych. Jednakże w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł 

uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 

500 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania). 

Wartość maksymalna projektu:  50 000 000 EUR. 

projektu.  

69.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, II.3.3 

Technologie 

informacyjno-

komunikacyjne w 

działalności 

gospodarczej, pkt 29, 

str. 92-94 

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 i utrzymać w okresie trwałości 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 – 

weryfikacja będzie się odbywać na podstawie 

wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie. Mając na uwadze sprawne 

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 i 

utrzymać w okresie trwałości 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 – 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 

Doprecyzowano zapis. 

Usunięto informacje 

nt. uniwersalnego 

projektowania, gdyż 

liczba ogłoszonych 

dotychczas 

konkursów, działania 

informacyjno – 

promocyjne stanowiły 

możliwość 

rozpowszechnienia 

konieczności 

stosowania zasady. 

Ponadto każdorazowo 

dokumentacja 

aplikacyjna o tej 
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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, 

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. 

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 

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, 

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. 

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 

konieczności stanowi. 
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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 

relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca 

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 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. 
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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 

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 

- 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 

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. 

Wspierane inwestycje muszą prowadzić do wdrożenia 

w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej 

(produktowej i/lub procesowej) specyfikującej się co 

najmniej skalą regionu. Oznacza to, że 

zaproponowane rozwiązanie na moment 

wnioskowania nie może być stosowane w 

województwie śląskim dłużej niż 3 lata.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie 

następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria 
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przyjętych priorytetów inwestycyjnych dla 

poszczególnych celów tematycznych (zgodnie z 

Umową Partnerstwa) oraz 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. 

 

Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i 

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 

priorytetów inwestycyjnych dla poszczególnych celów 

tematycznych (zgodnie z Umową Partnerstwa) oraz 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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osiągnięte rezultaty nie mogą się przyczyniać do 

pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz 

ograniczenia dostępu do usług i produktów 

osobom z niepełnosprawnościami. 

Co do zasady wszystkie produkty projektów 

realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 

usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym 

również dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza 

to, że muszą być zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania. 

70.  II.3 Oś Priorytetowa 

III Konkurencyjność 

MŚP, Działanie 3.5 

Umiędzynarodowieni

e gospodarki 

regionu, str. 99-105 

Brak zapisów Dodano cały rozdział dotyczący Działania 3.5. Dodano zapisy dla 

działania 3.5 w 

związku ze zmianą 

RPO na lata 2014-

2020.  

71.  II.4 Oś Priorytetowa 

IV Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

Opis osi 

priorytetowej 

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację 

projektów dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z podłączeniem 

do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym 

zakresem działań będzie poprawa efektywności 

energetycznej, zarówno w przedsiębiorstwach jak 

i w sektorze publicznym i mieszkaniowym (budynki 

wielorodzinne) poprzez głęboką, kompleksową 

modernizację energetyczną. Dofinansowanie 

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację 

projektów dotyczących wytwarzania energii 

z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z podłączeniem do 

sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym zakresem 

działań będzie poprawa efektywności energetycznej, 

zarówno w przedsiębiorstwach jak i w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym (budynki wielorodzinne) 

poprzez głęboką, kompleksową modernizację 

energetyczną oraz wymianę/modernizację 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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przeznaczone zostanie także na budowę 

i modernizację instalacji do produkcji energii 

w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, 

wspierane będą działania w zakresie infrastruktury 

transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra 

przesiadkowe – w tym dworce autobusowe 

i kolejowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, drogi 

rowerowe), zakup taboru autobusowego 

i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych 

systemów transportowych ITS - w tym SDIP oraz 

wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o 

wyższej efektywności energetycznej. 

indywidualnych źródeł ciepła. Dofinansowanie 

przeznaczone zostanie także na budowę 

i modernizację instalacji do produkcji energii 

w wysokosprawnej kogeneracji. Ponadto, wspierane 

będą działania w zakresie infrastruktury transportu 

zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe – 

w tym dworce autobusowe i kolejowe, parkingi 

Park&Ride i Bike&Ride, drogi rowerowe), zakup 

taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie 

inteligentnych systemów transportowych ITS - w tym 

SDIP, rozwój sieci regionalnych tras rowerowych oraz 

wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o 

wyższej efektywności energetycznej. 

72.  II.4 Oś Priorytetowa 

IV Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 

wiersz 2. Cele 

szczegółowe osi 

priorytetowej, str. 

106, 

zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych; 

zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

przedsiębiorstw; 

zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym; 

zwiększony udział produkcji energii w 

wysokosprawnej kogeneracji; 

zwiększona atrakcyjność transportu publicznego 

dla pasażerów. 

zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych; 

zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

przedsiębiorstw; 

zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym; 

zwiększony udział produkcji energii w 

wysokosprawnej kogeneracji; 

zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla 

pasażerów; 

poprawa jakości powietrza. 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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73.  II.4 Oś Priorytetowa 

IV Efektywność 

energetyczna, 

odnawialne źródła 

energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 

wiersz 4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR), str. 106 

Nazwa 

Funduszu 

Ogółem 

EFRR 796 776 955     
 

Nazwa 

Funduszu 

Ogółem 

EFRR 834 376 955     
 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

74.  II.4.1 Odnawialne 

źródła energii, pkt.6 

Typ beneficjenta, str. 

108 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej);  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność 

prawną;   

Szkoły wyższe;  

Organizacje pozarządowe;  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej);  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;   

Szkoły wyższe;  

Organizacje pozarządowe;  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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Towarzystwa budownictwa społecznego. Towarzystwa budownictwa społecznego 

75.  II.4.1 Odnawialne 

źródła energii, pkt. 

10 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), str. 109 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty  

Działanie 

4.1 
67 913 372     

Poddziałani

e 4.1.1 
28 069 363 

Poddziałani

e 4.1.2 
15 844 009 

Poddziałani

e 4.1.3 
24 000 000     

 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 4.1 62 913 372     

Poddziałanie 

4.1.1 
28 069 363 

Poddziałanie 

4.1.2 
15 844 009 

Poddziałanie 

4.1.3 
19 000 000     

 

Ujednolicenie 

względem RPO 

76.  II.4.1 Odnawialne 

źródła energii, pkt 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 112 

Brak zapisu 20. Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. Dostosowanie do 

zapisów RPO 

77.  II.4.1 Odnawialne 

źródła energii, pkt.29 

29. Opis 

działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 115 

Brak zapisu Wymieniony w pkt 5 typ projektu może być 

realizowany także w ramach klastrów energii. 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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78.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, pkt.6 

Typ beneficjenta, str. 

123 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej);  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność 

prawną;  

Szkoły wyższe;  

Organizacje pozarządowe; 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

Towarzystwa budownictwa społecznego 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej);  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;  

Szkoły wyższe;  

Organizacje pozarządowe; 

Towarzystwa budownictwa społecznego 

Ujednolicenie 

względem RPO.  

79.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej,  pkt. 

10 Kategoria(e) 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 

4.3 
227 255 818 

Poddziałani

e 4.3.1 
123 286 742    

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 4.3 234 672 997     

Poddziałanie 

4.3.1 
132 886 742     

Poddziałanie 74 286 255 

Ujednolicenie 

względem RPO. 
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regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), str.124 

Poddziałani

e 4.3.2 
74 286 255 

Poddziałani

e 4.3.3 
7 500 000 

Poddziałani

e 4.3.4 
22 182 821     

 

4.3.2 

Poddziałanie 

4.3.3 
7 500 000 

Poddziałanie 

4.3.4 
20 000 000     

 

80.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, 

pkt.14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, pkt. 2, 

str. 126 

(…) 

Realizacja projektów dotyczących wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych (budynki komunalne, 

budynki zarządzane przez  spółdzielnie, wspólnoty, 

TBS): Brak wsparcia dla projektów dotyczących 

wielorodzinnych budynków mieszkaniowych za 

wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz mieszkań 

komunalnych udostępnianych na szczególnych 

warunkach. 

(…) 

(…) 

Realizacja projektów dotyczących wielorodzinnych 

budynków mieszkaniowych (budynki komunalne, 

budynki zarządzane przez TBS): Brak wsparcia dla 

projektów dotyczących wielorodzinnych budynków 

mieszkaniowych za wyjątkiem mieszkalnictwa 

socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

mieszkań komunalnych udostępnianych na 

szczególnych warunkach. 

(…) 

Dostosowanie do 

zapisów RPO  

81.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, 

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu 

termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, 

których funkcjonowanie będzie uzasadnione w 

kontekście map potrzeb zdrowotnych. W 

przypadku projektów z zakresu termomodernizacji 

budynków, w których zlokalizowana jest placówka 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub 

Inwestycje dotyczące modernizacji budynków 

użyteczności publicznej, w której prowadzona jest 

działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego 

mogą dotyczyć tylko obiektów, których 

funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście 

map potrzeb zdrowotnych. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 
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pkt.14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, pkt. 5, 

str. 128 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) 

konieczne jest przedstawienie we wniosku 

uzasadnienia prowadzenia działalności leczniczej w 

budynku z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 

w regionie. 

82.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, 

pkt.14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, pkt. 25, 

str. 133 

Brak zapisu 25. Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. Ujednolicenie 

względem RPO. 

83.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, 

pkt.29 Opis działania 

i dodatkowe 

Brak zapisu Wymienione w pkt 5 typy projektu mogą być 

realizowane także w ramach klastrów energii 

Ujednolicenie 

względem RPO. 
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wyjaśnienia, str. 136 

84.  II. 4.3 Efektywność 

energetyczna i 

odnawialne źródła 

energii w 

infrastrukturze 

publicznej i 

mieszkaniowej, 

pkt.29 Opis działania 

i dodatkowe 

wyjaśnienia, drugi 

akapit od końca, str. 

137 

W ramach obszarów strategicznej interwencji 

(OSI), wsparciem zostanie objęte miasto Bytom z 

uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych. 

 

Ze względu na kumulację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych o ogromnej skali, dla miasta 

Bytom przewiduje się przeznaczenie specjalnej puli 

środków na procedurę pozakonkursową OSI dla miast 

i dzielnic miast wymagających rewitalizacji. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

85.  II.4.4 

Wysokosprawna 

kogeneracja, pkt 10 

Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), Działanie 

4.4, str. 139 

20 000 000 9 000 000 Ujednolicenie 

względem RPO. 

86.  II.4.4 

Wysokosprawna 

kogeneracja, pkt 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

Brak zapisu Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. Ujednolicenie 

względem RPO. 
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projektów, pkt 8, str. 

140 

87.  II.4.4 

Wysokosprawna 

kogeneracja, pkt.29 

Opis działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 143 

Brak zapisu Wymieniony w pkt 5 typ projektu może być 

realizowany także w ramach klastrów energii. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

88.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 4 

Lista wskaźników 

produktu, 

Poddziałanie 4.5.3, 

str. 145 

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych 

linii tramwajowych i linii metra (obligatoryjny). 

 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego 

w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej (obligatoryjny). 

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (obligatoryjny) 

 

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii 

tramwajowych i linii metra (obligatoryjny). 

 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej (obligatoryjny). 

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

(obligatoryjny) 

 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie wskaźnika 

produktu. 

89.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 5 

1. Budowa i przebudowa liniowej 

infrastruktury tramwajowej. 

2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby 

1. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury 

tramwajowej. 

2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 
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Typy projektów, 

Poddziałanie 4.5.3, 

str. 146 

transportu publicznego. 

 

transportu publicznego. 

3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych 

 

projektu. 

90.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 6 

Typ beneficjenta, 

Podziałanie 4.5.1, 

str. 146 

W zakresie niskoemisyjnego transportu: 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 

związki, których statutowym zadaniem jest 

wykonywanie ustawowych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie transportu 

publicznego; 

Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, 

realizujące zadania z zakresu transportu 

publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych; 

Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek 

JST, realizujące na podstawie statutu zadania 

publiczne z zakresu transportu publicznego 

 

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w 

gminach: 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

W zakresie niskoemisyjnego transportu: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 

związki, których statutowym zadaniem jest 

wykonywanie ustawowych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie transportu 

publicznego; 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące 

zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane 

zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

3. Podmioty, w których większość udziałów 

posiada jednostka samorządu terytorialnego lub 

związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania 

publiczne z zakresu transportu publicznego; 

4. Związek Metropolitalny. 

 

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w 

gminach: 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta 
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stowarzyszenia; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia; 

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej); 

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, 

towarzystwa budownictwa społecznego; 

stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej); 

Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

91.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 6 

Typ beneficjenta, 

Podziałanie 4.5.3, 

str. 147 - 148 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 

związki, których statutowym zadaniem jest 

wykonywanie ustawowych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie transportu 

publicznego; 

Podmioty działające na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, 

realizujące zadania z zakresu transportu 

publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych; 

Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek 

JST, realizujące na podstawie statutu zadania 

publiczne z zakresu transportu publicznego 

W zakresie budowy i przebudowy infrastruktury 

tramwajowej oraz zakupu taboru: 

 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 

których statutowym zadaniem jest wykonywanie 

ustawowych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie transportu publicznego; 

Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z 

zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z 

prawem zamówień publicznych; 

Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, 

realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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zakresu transportu publicznego; 

 

W zakresie rozwoju sieci regionalnych tras 

rowerowych: 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej); 

Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera; 

Podmioty działające w oparciu o 

umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa 

publiczno-prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

92.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 10 

Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 4.5 448 607 765   

Poddziałanie 348 244 103 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 4.5 451 607 765     

Poddziałanie 348 244 103 

Ujednolicenie 

względem RPO 



 

 

72 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), str. 148 

4.5.1 

Poddziałanie 

4.5.2 
62 363 662 

Poddziałanie 

4.5.3 
38 000 000 

 

4.5.1 

Poddziałanie 

4.5.2 
62 363 662 

Poddziałanie 

4.5.3 
41 000 000 

 

93.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 14. 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, 

Podziałanie 4.5.1, 

4.5.2 

Brak zapisu Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

 

Dostosowanie do RPO 

94.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 14. 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, 

Podziałanie 4.5.3, 

str. 152 

Przedsięwzięcia związane niskoemisyjnym 

transportem miejskim muszą wynikać z 

przygotowanych przez samorządy planów, 

zawierających odniesienia do kwestii 

przechodzenia na bardziej ekologiczne i 

zrównoważone systemy transportowe w miastach. 

Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany 

dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, plany 

mobilności miejskiej, plany rozwoju 

zrównoważonego transportu publicznego, studia 

transportowe, Strategie ZIT/RIT lub inne 

Przedsięwzięcia związane niskoemisyjnym 

transportem miejskim muszą wynikać z 

przygotowanych przez samorządy planów, 

zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia 

na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy 

transportowe w miastach. Funkcję takich 

dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki 

niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, plany 

rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, 

studia transportowe, Strategie ZIT/RIT lub inne 

dokumenty zawierające elementy planu 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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dokumenty zawierające elementy planu 

zrównoważonej mobilności miejskiej 

zrównoważonej mobilności miejskiej (nie dotyczy 3. 

typu projektów – rozwój sieci regionalnych tras 

rowerowych). 

 

Limity i ograniczenia dot. 3. typu projektów (rozwój 

sieci regionalnych tras rowerowych) zostaną 

wprowadzone na późniejszym etapie zmian w SZOOP. 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

95.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 21 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu 

państwa 

Brak zapisu  Usunięcie zapisów 

uniemożliwiających 

angażowanie budżetu 

państwa. 
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właściwą instytucję), 

str. 154 

96.  II. 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

oraz efektywne 

oświetlenie, pkt 29. 

Opis działania i 

Dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 155 

Brak zapisu W ramach Podziałania 4.5.3 będzie wspierany również 

rozwój regionalnych tras rowerowych. 

Ujednolicenie 

względem RPO 

97.  II 4.6 Czyste 

powietrze 

Brak zapisu Wprowadzenie nowego działania Ujednolicenie 

względem RPO 

98.  II.5.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa, 

pkt.6. Typ 

beneficjenta, str. 161 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej); 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej); 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 

99.  II.5.1 Gospodarka 

wodno-ściekowa, 

pkt.14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

Brak zapisów  Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji Dostosowanie do RPO. 
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projektów, str. 163 

100.  II.5.2 Gospodarka 

odpadami, pkt. 4 

Lista wskaźników 

produktu, str. 168 

Liczba wybudowanych zakładów 

zagospodarowania odpadów (obligatoryjny); 

Liczba przebudowanych zakładów 

zagospodarowania odpadów (obligatoryjny); 

Masa wycofanych z użytkowania i 

unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest 

(obligatoryjny); 

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych 

związanych z gospodarką odpadami 

Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania 

odpadów (obligatoryjny); 

Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania 

odpadów (obligatoryjny); 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest (obligatoryjny); 

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych 

związanych z gospodarką odpadami 

 

101.  II.5.2 Gospodarka 

odpadami, pkt. 5. 

Typy projektów, str. 

168 

Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest. 

Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest. 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK). 

Ujednolicenie 

względem RPO - 

dodanie nowego typu 

projektu. 

102.  II.5.2 Gospodarka 

odpadami, pkt.6. Typ 

beneficjenta, str. 146 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej); 

związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej); 

103.  II.5.2 Gospodarka 

odpadami, pkt. 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 170 

Brak zapisu Finansowanie inwestycji w ramach Punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mozliwe 

będzie w przypadku instalacji obsługującej nie więcej 

niż 20 000 mieszkańców, której całkowite wydatki 

kwalifikowalne nie przekraczają 2 mln PLN60 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji 

 

Ujęcie zapisów 

„demarkacyjnych” 

dotyczących 

możliwości wsparcia 

PSZOK.  

Dostosowanie do RPO 

w zakresie zasady 

deinstytucjonalizacji. 

104.  II.5.2 Gospodarka 

odpadami, pkt.29. 

Opis działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 173 

Zakres planowanej interwencji w gospodarkę 

odpadami dotyczy działań polegających na 

kompleksowych inwestycjach w zakresie rozwoju 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak 

również kompleksowego unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest. Powyższe 

przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów 

zagrażających mieszkańcom regionu oraz 

środowisku. 

Wparcie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 będzie możliwe w przypadku, gdy 

przedsięwzięcia te wynikać będą z Wojewódzkiego 

Zakres planowanej interwencji w gospodarkę 

odpadami dotyczy działań służących zmniejszeniu 

presji na środowisko naturalne przy założeniu, iż 

kierunki interwencji pozostaną zgodne z 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO), 

tj.: inwestycje obejmujące infrastrukturę niezbędną do 

zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, 

zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z 

odpadami, w tym wsparcie punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, a także kompleksowe 

unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 

Powyższe przyczyni się do zmniejszenia ilości 

odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz 

środowisku. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Aktualizacja opisu 

działań związana z 

nowym typem 

projektu. 
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Planu Gospodarki Odpadami i planu 

inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, uzgodnionego przez ministra 

właściwego ds. środowiska, i stanowiącego 

załącznik do WPGO.  

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu 

wsparcie mogą uzyskać inwestycje spełniające 

warunki regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych lub inwestycje, których 

celem jest dostosowanie istniejącego zakładu do 

warunków instalacji regionalnej. Na terenie 

zakładów zagospodarowania odpadów będzie 

możliwość budowy/rozbudowy/modernizacji linii 

sortowniczych, przystosowanych do segregacji 

zarówno strumienia zmieszanych odpadów 

komunalnych, jak i  sortowania odpadów ze zbiórki  

selektywnej. W ramach ww. typu projektu 

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia 

kampanii, której przedmiotem będą działania 

informacyjno – edukacyjne dotyczące sposobów 

zapobiegania powstawaniu odpadów.  

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu 

wsparcie uzyskają inwestycje związane 

z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających 

azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków 

użyteczności publicznej, wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, budownictwa 

Wparcie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 będzie możliwe w przypadku, gdy 

przedsięwzięcia te wynikać będą z planu 

inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, uzgodnionego z ministrem właściwym 

ds. środowiska, i stanowiącego załącznik do WPGO.  

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu 

wsparcie mogą uzyskać inwestycje spełniające 

warunki regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych lub inwestycje, których celem 

jest dostosowanie istniejącego zakładu do warunków 

instalacji regionalnej. Na terenie zakładów 

zagospodarowania odpadów będzie możliwość 

budowy/rozbudowy/modernizacji linii sortowniczych, 

przystosowanych do segregacji zarówno strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych, jak i  sortowania 

odpadów ze zbiórki selektywnej. W każdym przypadku 

– w ramach ww. typu projektu – Beneficjent 

zobowiązany jest do prowadzenia kampanii, której 

przedmiotem będą działania informacyjno – 

edukacyjne dotyczące sposobów zapobiegania 

powstawaniu odpadów.  

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu 

wsparcie uzyskają inwestycje związane 

z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających 
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jednorodzinnego i innych obiektów (w tym 

gospodarskich) wraz z zapewnieniem bezpiecznego 

unieszkodliwienia odpadów. W ramach projektu 

dopuszcza się możliwość zastąpienia 

unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 

niezawierającymi azbestu. 

Należy mieć na względzie, iż podstawę 

dofinansowania projektu stanowi umowa o 

dofinansowanie projektu albo decyzja 

o dofinansowaniu projektu34. Oznacza to, iż 

beneficjent w świetle obowiązujących przepisów 

prawa powinien posiadać zdolność do bycia stroną 

umowy5 lub porozumienia6. Decyzja o 

dofinansowaniu projektu stanowi podstawę 

dofinansowania wyłącznie tzw. projektów 

własnych, tj. przypadków, gdy wnioskodawcą jest 

ta jednostka, która taką decyzję o dofinansowaniu 

wydaje. 

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą 

realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków 

użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego i innych 

obiektów (w tym gospodarskich) wraz z zapewnieniem 

bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. W ramach 

projektu dopuszcza się możliwość zastąpienia 

unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 

niezawierającymi azbestu. 

W ramach 3. Przykładowego rodzaju projektu 

wsparcie uzyskają projekty związane z 

budowa/rozbudowa/modernizacja punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako 

samodzielnego typu inwestycji (przedsięwzięcia). W 

każdym przypadku – w ramach ww. typu projektu – 

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia 

kampanii, której przedmiotem będą działania 

informacyjno – edukacyjne dotyczące sposobów 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich 

uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi (za wyjątkiem 

projektów dot. azbestu). 

                                                           
3 Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
4 Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy. 
5 Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
6 Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi. 
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w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu 

art. 34 ww. ustawy 

Należy mieć na względzie, iż podstawę 

dofinansowania projektu stanowi umowa o 

dofinansowanie projektu albo decyzja 

o dofinansowaniu projektu78. Oznacza to, iż 

beneficjent w świetle obowiązujących przepisów 

prawa powinien posiadać zdolność do bycia stroną 

umowy9 lub porozumienia10. Decyzja o 

dofinansowaniu projektu stanowi podstawę 

dofinansowania wyłącznie tzw. projektów własnych, 

tj. przypadków, gdy wnioskodawcą jest ta jednostka, 

która taką decyzję o dofinansowaniu wydaje. 

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą 

realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 

34 ww. ustawy. 

Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane w 

zgodzie z właściwymi przepisami prawa krajowego i 

unijnego, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do 

                                                           
7 Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
8 Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy. 
9 Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
10 Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi. 
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danego projektu. 

105.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt 6 Typ 

beneficjenta, str. 175 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia;  

Instytucje kultury;  

Organizacje pozarządowe;  

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których 

ustawowym lub statutowym celem jest działalność 

w zakresie kultury. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

Instytucje kultury;  

Organizacje pozarządowe;  

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym 

lub statutowym celem jest działalność w zakresie 

kultury. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 

106.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe, pkt 11 

Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w 

struktury koordynacji w IZ i KM RPO WSL 2014-

2020; 

powiązane operacje i projekty; 

monitoring i ewaluacja; 

Projekty realizowane w OP V w ramach 

Poddziałania 5.3.1 i 5.3.2 mogą wspierać realizację 

struktury koordynacji w IZ i KM RPO WSL 2014-2020; 

powiązane operacje i projekty; 

monitoring i ewaluacja; 

Projekty realizowane w OP V w ramach Poddziałania 

5.3.1 i 5.3.2 mogą wspierać realizację kompleksowych 

działań rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w 

Ujednolicenie 

względem RPO. 
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ramach PO lub z 

innymi PO, str. 176 

kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować 

się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady 

wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO 

WSL opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL 

obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego. 

 Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. 

IV SZOOP RPO WSL; 

Inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie 

transformacji regionów górniczych Coal Regions in 

Transition. 

107.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt. 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 176 

 

Maksymalna wartość pojedynczego projektu w 

działaniu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych. 

 

Brak zapisu Ujednolicenie 

względem RPO. 

Usunięcie limitu 

108.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt. 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 177 

Brak zapisu Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. Dostosowanie do RPO. 

109.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt 23. 

Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN), str. 

Maksymalna wartość pojedynczego projektu 

wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych. 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość 

projektu na etapie ogłoszenia o naborze / 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu 

na etapie ogłoszenia o naborze / wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 
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179 wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

110.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt 24. 24.

 Minimalna i 

maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN), str. 

179 

Maksymalna wartość pojedynczego projektu 

wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych. 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość 

projektu na etapie ogłoszenia o naborze / 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 

projektu złożonego do dofinansowania w ramach 

działania 5.3 nie może przekroczyć 50 mln EUR. 

Maksymalna wartość dofinansowania środkami EFRR 

nie przekaracza 10 000 000 EUR. Pułap ten podwyższa 

się do 20 000 000 EUR w przypadku infrastruktury 

uznawanej za dziedzictwo kulturalne w rozumieniu 

art. 1 Konwencji Unesco z 1972 r. w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 

Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy 

posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich 

miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, 

z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu 

miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość 

wydatków kwalifikowalnych projektu w Regulaminie 

konkursu / wezwaniu do złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Usunięcie zniesionego 

limitu wartości 

projektu oraz 

wprowadzenie limitu 

dofinansowania 

zgodnie ze 

znowelizowanym 

rozporządzeniem 

1301/2013. 

111.  II.5.3 Dziedzictwo 

kulturowe pkt 

29.Opis działania i 

dodatkowe 

W ramach obszarów strategicznej interwencji 

(OSI), wsparciem zostanie objęte miasto Bytom z 

uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych 

Ze względu na kumulację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych o ogromnej skali, dla miasta 

Bytom przewiduje się przeznaczenie specjalnej puli 

środków na procedurę pozakonkursową OSI dla miast 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Doprecyzowanie 

zapisu 
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wyjaśnienia, str. 180 

 

i dzielnic miast wymagających rewitalizacji. 

W przypadku projektów wskazanych w ramach 

inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie 

transformacji regionów górniczych Coal Regions in 

Transition Instytucja Zarządzająca RPO WSL może 

podjąć decyzję o realizacji projektów w tym działaniu 

w trybie pozakonkursowym. Wybór trybu 

pozakonkursowego wynika ze strategiczności 

przedsięwzięć, uzgodnionych w ramach ww. 

inicjatywy. Dodatkowo projekty wynikające z ww. 

inicjatywy wybierane w trybie konkursowym będą 

traktowane priorytetowo. 

112.  II.5.4 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej, pkt.6. 

Typ beneficjenta, str. 

183 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (nie wymienione wyżej);  

Organizacje pozarządowe  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i 

jego jednostki organizacyjne; 

Parki krajobrazowe. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny;  

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej);  

Organizacje pozarządowe  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i 

jego jednostki organizacyjne; 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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Parki krajobrazowe. 

113.  II.5.4 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej, pkt 10, 

Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), str. 183 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 

5.4 
37 868 095 

Poddziałani

e 5.4.1 
2 230 595 

Poddziałani

e 5.4.2 
637 500 

Poddziałani

e 5.4.3 
35 000 000 

 

Kategoria 

regionu 
Region słabiej rozwinięty 

Działanie 5.4  35 868 095 

Poddziałanie 

5.4.1 
2 230 595 

Poddziałanie 

5.4.2 
637 500 

Poddziałanie 

5.4.3 
 33 000 000 

 

Ujednolicenie 

względem RPO 

114.  II.5.4 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej, pkt 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 185 

Brak zapisu Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

 

Dostosowanie do RPO. 

115.  II.5.5 Wzmocnienie 

potencjału służb 

ratowniczych, pkt.6. 

Typ beneficjenta, str. 

189 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Organizacje pozarządowe; 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Organizacje pozarządowe; 

Związek Metropolitalny 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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116.  II.5.5 Wzmocnienie 

potencjału służb 

ratowniczych, pkt 14. 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów, str. 190 

Brak zapisu Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. Ujednolicenie 

względem RPO 

117.  II.6 Oś Priorytetowa 

VI Transport, opis osi 

Str. 193 

Wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje z 

zakresu: budowy i przebudowy dróg wojewódzkich 

a także rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych. 

Dodatkowo, wsparte zostaną inwestycje 

polegające na zakupie taboru kolejowego 

Wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje z 

zakresu: budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych a także rehabilitacji i 

modernizacji linii kolejowych. Dodatkowo, wsparte 

zostaną inwestycje polegające na zakupie taboru 

kolejowego 

Ujednolicenie 

względem RPO 

118.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne 

(nazwa rozdziału) 

Str. 194 

II.6.1 Drogi wojewódzkie II.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Ujednolicenie 

względem RPO 

119.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

pkt.1 Nazwa 

działania/ 

poddziałania 

Str. 194 

Drogi wojewódzkie Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Ujednolicenie 

względem RPO 
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120.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

pkt. 4 Lista 

wskaźników 

produktu 

Str. 194 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

(obligatoryjny) 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 

(obligatoryjny) 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 

transportowych  

Długość ciągów transportowych , na których 

zainstalowano inteligentne systemy transportowe  

Liczba wybudowanych obwodnic 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

(obligatoryjny) 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 

(obligatoryjny) 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 

transportowych  

Długość ciągów transportowych , na których 

zainstalowano inteligentne systemy transportowe  

Liczba wybudowanych obwodnic  

Długość wybudowanych dróg powiatowych 

Długość przebudowanych dróg powiatowych 

Długość wybudowanych dróg gminnych 

Długość przebudowanych dróg gminnych 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie wskaźników 

121.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

pkt. 5. Typy 

projektów 

Str. 194 

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich 1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich. 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych i 

gminnych 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie typu projektu 

122.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

Tryb konkursowy 

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty 

Tryb konkursowy 

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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pkt 13. Tryb(y) 

wyboru projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego za 

nabór i ocenę 

wniosków oraz 

przyjmowanie 

protestów 

Str. 195 

wynikające z Regionalnego Planu Transportowego.  

Funkcję Regionalnego Planu Transportowego 

spełnia Strategia Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa Śląskiego wraz z dokumentem 

wdrożeniowym  - Planem rozbudowy dróg 

wojewódzkich w województwie śląskim 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków – Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego 

wynikające z Regionalnego Planu Transportowego.  

Funkcję Regionalnego Planu Transportowego spełnia 

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa 

Śląskiego wraz z dokumentem wdrożeniowym  - 

Planem rozbudowy dróg wojewódzkich w 

województwie śląskim (nie dotyczy 2 typu projektu - 

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych). 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków – Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego 

123.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

14. Limity  i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str. 195 

Limity i ograniczenia w realizacji Projektów mogą 

zostać określone w Regulaminie konkursu.   

Limity i ograniczenia w zakresie 2. typu projektów 

Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych: 

ograniczenie terytorialne: inwestycje realizowane 

tylko na terenie powiatów ziemskich (lubliniecki, 

tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, 

mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, bielski, 

cieszyński, żywiecki, częstochowski, kłobucki, 

myszkowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) 

Brak wsparcia bieżących remontów i konserwacji, tj. 

działań przywracających infrastrukturę do 

pierwotnego stanu 

 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji Projektów 

zostały określone w pkt. 29 oraz mogą zostać 

określone w Regulaminie konkursu 

124.  II.6.1 Drogi 

wojewódzkie, 

powiatowe i gminne, 

pkt. 29. Opis 

działania i informacje 

dodatkowe 

Str. 197-198 

Nie przewiduje się wsparcia dróg powiatowych i 

gminnych 

W związku ze zobowiązaniem IZ RPO WSL do 

osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników 

wskazanych w ramach wykonania, preferencyjnie 

traktowane będą projekty dotyczące budowy 

nowych dróg. W związku z zapisami RPO WSL na 

ten typ projektów wydatkowana musi zostać kwota 

nie mniejsza niż 237 000 000 EUR. 

Mając na uwadze, iż przyrost infrastruktury 

drogowej ma małe szanse nadążyć za przyrostem 

natężenia ruchu drogowego, w ramach Działania 

dopuszcza się inwestycje łączące  rozbudowę 

infrastruktury drogowej z wdrażaniem rozwiązań 

ITS, co pozwoli na efektywne wykorzystanie 

potencjału infrastrukturalnego województwa. 

W ramach Działania kwalifikują się do wsparcia 

drogi wojewódzkie, spełniające łącznie następujące 

kryteria 

nacisk na oś: 115 kN (nośność po zakończeniu 

Przewiduje się również wsparcie dróg powiatowych i 

gminnych. 

W związku ze zobowiązaniem IZ RPO WSL do 

osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników 

wskazanych w ramach wykonania, preferencyjnie 

traktowane będą projekty dotyczące budowy nowych 

dróg. W związku z zapisami RPO WSL na ten typ 

projektów wydatkowana musi zostać kwota nie 

mniejsza niż 237 000 000 EUR. 

Mając na uwadze, iż przyrost infrastruktury drogowej 

ma małe szanse nadążyć za przyrostem natężenia 

ruchu drogowego, w ramach Działania dopuszcza się 

inwestycje łączące  rozbudowę infrastruktury 

drogowej z wdrażaniem rozwiązań ITS, co pozwoli na 

efektywne wykorzystanie potencjału 

infrastrukturalnego województwa. 

W ramach Działania kwalifikują się do wsparcia drogi 

wojewódzkie, spełniające łącznie następujące kryteria 

nacisk na oś: 115 kN (nośność po zakończeniu 

realizacji inwestycji), 

Ujednolicenie 

względem RPO 
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realizacji inwestycji), 

położenie w ramach jednolitego ciągu drogowego. 

 

Za elementy projektu, o ile jest to uzasadnione, 

uznaje się także: ekrany dźwiękochłonne, zatoki 

przystankowe komunikacji publicznej, obiekty 

inżynierskie/ poprawiające bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego zlokalizowane w 

ramach dróg wojewódzkich, torowisko 

tramwajowe wbudowane w jezdnię, wydzielone 

pasy ruchu dla komunikacji publicznej oraz 

tworzenie obszarowych systemów sterowania 

ruchem drogowym. 

Należy mieć na względzie, iż podstawę 

dofinansowania projektu stanowi umowa o 

dofinansowanie projektu albo decyzja 

o dofinansowaniu projektu1112. Oznacza to, iż 

beneficjent w świetle obowiązujących przepisów 

prawa powinien posiadać zdolność do bycia stroną 

umowy13 lub porozumienia14. Decyzja o 

położenie w ramach jednolitego ciągu drogowego.15 

W ramach Działania kwalifikują się do wsparcia drogi 

powiatowe i gminne, spełniające warunki określone w 

dokumencie „Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach 

CT7. Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna 

Interpretacja”, tj. zapewnią bezpośrednie połączenie 

z: 

Siecią TEN‐T  

Przejściami granicznymi, 

portami lotniczymi, morskimi,  

terminalami towarowymi,  

centrami lub platformami logistycznymiistniejącymi 

terenami inwestycyjnymi (tereny które powstały w 

ramach PI 3a w obecnej perspektywie, objęte zostały 

analogicznym wsparciem w perspektywie 2007-2013, 

lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako 

tereny inwestycyjne).  

lub nowymi terenami inwestycyjnymi (tereny 

inwestycyjne planowane do wsparcia w ramach CT3, 

                                                           
11 Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
12 Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy. 
13 Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
14 Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi. 
15 Definicja jednolitego ciągu drogowego znajduje się w słowniku terminologicznym. 
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dofinansowaniu projektu stanowi podstawę 

dofinansowania wyłącznie tzw. projektów 

własnych, tj. przypadków, gdy wnioskodawcą jest 

ta jednostka, która taką decyzję o dofinansowaniu 

wydaje. 

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą 

realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu 

art. 34 ww. ustawy. 

Wszystkie przedsięwzięcia powinny być 

realizowane w zgodzie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego i unijnego, znajdującymi 

zastosowanie w odniesieniu do danego projektu. 

poddziałanie 3.1.1, 3.1.2). W przypadku 

niezrealizowania projektu w ramach CT3 wsparcie 

uzyskane w ramach ww. typu projektu będzie musiało 

zostać zwrócone. 

Jako istniejące tereny inwestycyjne  traktowane będą 

tereny zewidencjonowane w wykazach: 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej 

strefy ekonomicznej (mapa większości terenów 

inwestycyjnych: https://mapa.ksse.com.pl/) 

bazie Inwest–in Silesia na stronie Internetowej 

www.inwest-in-silesia.pl. 

 

oraz spełniające co najmniej jeden z poniższych 

warunków:  

 

przynajmniej częściowe uzbrojenie terenu w media – 

tj.:  

- doprowadzenie wodociągu co najmniej do działki 

sąsiadującej z terenami przeznaczonymi dla 

inwestorów i potwierdzenie ze strony operatora sieci, 

iż podłączenie działek inwestycyjnych jest możliwe z 

https://mapa.ksse.com.pl/
http://www.invest-in-silesia.pl/oferty-inwestycyjne?typy_oferty=010000&woda=0&gas=0&bocznica=0&kanal=0&prad=0&audit=0&
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tego punktu,  

- doprowadzenie kanalizacji sanitarnej co najmniej do 

działki sąsiadującej z terenami przeznaczonymi dla 

inwestorów i potwierdzenie ze strony operatora sieci, 

iż podłączenie działek inwestycyjnych jest możliwe z 

tego punktu, jeżeli dokumenty planistyczne gminy 

przewidują odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacji 

sanitarnej,  

- doprowadzenie sieci energetycznej co najmniej do 

działki sąsiadującej z terenami inwestycyjnymi i 

dysponowanie potwierdzeniem ze strony operatora 

sieci energetycznej, iż z tego punktu nastąpi dalsza 

rozbudowa sieci na teren inwestycyjny. 

Lub 

potwierdzenie, że teren nie potrzebuje dalszych prac 

związanych z: niwelacją i oczyszczeniem gleby z 

zanieczyszczeń bądź innych elementów 

uniemożliwiających prowadzenie inwestycji (takich jak 

np. niewypały na terenach powojskowych). 

Lub 

udokumentowanie, że teren jest dostępny dla 

inwestorów, poprzez przedstawienie opublikowanej 

oferty zbycia/dzierżawy/najmu terenu, zawartej z 

inwestorem umowy zbycia/dzierżawy/najmu, listu 
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intencyjnego etc. 

Za elementy projektu, o ile jest to uzasadnione, uznaje 

się także: ekrany dźwiękochłonne, zatoki 

przystankowe komunikacji publicznej, obiekty 

inżynierskie/ poprawiające bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego zlokalizowane w 

ramach dróg wojewódzkich, torowisko tramwajowe 

wbudowane w jezdnię, wydzielone pasy ruchu dla 

komunikacji publicznej oraz tworzenie obszarowych 

systemów sterowania ruchem drogowym. 

Należy mieć na względzie, iż podstawę 

dofinansowania projektu stanowi umowa o 

dofinansowanie projektu albo decyzja 

o dofinansowaniu projektu1617. Oznacza to, iż 

beneficjent w świetle obowiązujących przepisów 

prawa powinien posiadać zdolność do bycia stroną 

umowy18 lub porozumienia19. Decyzja o 

dofinansowaniu projektu stanowi podstawę 

dofinansowania wyłącznie tzw. 

125.  II.6.2 Transport 

kolejowy, pkt 3. Lista 

wskaźników 

Liczba przewozów pasażerskich na 

przebudowanych lub zmodernizowanych liniach 

Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych 

lub zmodernizowanych liniach kolejowych. 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie wskaźnika 

                                                           
16 Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
17 Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy. 
18 Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 
19 Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi. 
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rezultatu 

bezpośredniego 

Str. 200 

kolejowych. Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej rezultatu 

126.  II.6.2 Transport 

kolejowy, pkt 4. Lista 

wskaźników 

produktu 

Str. 200 

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (obligatoryjny) 

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych 

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego 

(obligatoryjny) 

Pojemność zakupionych jednostek taboru 

kolejowego 

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (obligatoryjny) 

Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych 

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego 

(obligatoryjny) 

Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego 

Liczba wybudowanej, rozbudowanej, modernizowanej 

infrastruktury do obsługi i serwisowania 

Liczba dokumentacji w ramach kolejowych projektów 

przygotowawczych 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie wskaźnika 

produktu 

127.  II.6.2 Transport 

kolejowy, pkt 5 Typy 

projektów 

Str. 200 

Zakup taboru kolejowego. 

Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych. 

 

Zakup taboru kolejowego. 

Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych. 

Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury 

niezbędnej do obsługi i serwisowania taboru; 

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i 

projektowej dla budowy i przebudowy liniowej 

infrastruktury kolejowej. 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie typów 

projektu 
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128.  II.6.2 Transport 

kolejowy, pkt 6. Typ 

beneficjenta 

Str. 200 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

PKP PLK S.A. 

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

PKP PLK S.A. 

Związek Metropolitalny 

Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, 

świadczące usługi w zakresie publicznego transportu 

kolejowego. 

 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

dodanie typów 

beneficjenta 

129.  II.6.2 Transport 

kolejowy,  14.

 Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str. 201 

(...) 

Brak zapisu 

(…) 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Ujednolicenie 

względem RPO 

130.  II.6.2 Transport 

kolejowy, pkt 29. 

Opis działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia 

Poprawa dostępności i jakości liniowej 

infrastruktury kolejowej zostanie osiągnięta dzięki 

wsparciu inwestycji polegających na rehabilitacji i 

modernizacji linii kolejowych. Projekty te dotyczyć 

będą linii o znaczeniu regionalnym i stanowić będą 

uzupełnienie interwencji krajowej, koncentrującej 

Poprawa dostępności i jakości liniowej infrastruktury 

kolejowej zostanie osiągnięta dzięki wsparciu 

inwestycji polegających na rehabilitacji20 , rewitalizacji 

i modernizacji linii kolejowych. Projekty te dotyczyć 

będą linii o znaczeniu regionalnym i stanowić będą 

uzupełnienie interwencji krajowej, koncentrującej się 

Ujednolicenie 

względem RPO 

                                                           
20 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 1315/2013, rehabilitacja to proces prowadzący do osiągnięcia przez istniejącą infrastrukturę transportową pierwotnych 
parametrów konstrukcyjnych połączony z długoterminową poprawą jakości tej infrastruktury w porównaniu ze stanem obecnym zgodnie z wymogami i przepisami 
ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem. 
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Str. 203 się na liniach o znaczeniu ponadregionalnym. 

 

Uzupełnieniem tych działań będą inwestycje w 

zakresie zakupu taboru kolejowego. 

 

na liniach o znaczeniu ponadregionalnym. Ponadto 

wsparcie będą mogły uzyskać działania na rzecz 

przygotowania inwestycji poprzez dofinansowanie w 

ramach projektów przygotowawczych dokumentacji 

przedprojektowej i projektowej kolejowej 

infrastruktury technicznej. 

Uzupełnieniem tych działań będą inwestycje w 

zakresie zakupu taboru kolejowego. Możliwa także 

będzie realizacja inwestycji z zakresu budowy, 

rozbudowy i modernizacji infrastruktury niezbędnej 

do obsługi i serwisowania taboru. Inwestycje te nie 

będą obejmować wydatków związanych z bieżącym 

utrzymaniem i remontami infrastruktury i taboru 

131.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu, 

Pkt 2 Cel/e 

szczegółowy/e 

działania/ 

poddziałania 

Str. 206 

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających 

bez zatrudnienia 

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających 

bez zatrudnienia i/lub poprawa sytuacji zawodowej 

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, 

ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, 

osób odchodzących z rolnictwa. 

Zmieniono cel 

szczegółowy zgodnie z 

zapisami zmienionego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. 

132.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu, Pkt 4 

Lista wskaźników 

Brak wskaźnika Liczba osób pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 

wsparciem w programie. 

Dodano nowy 

wskaźnik w związku z 

wprowadzeniem 

nowej grupy 
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produktu 

Str. 206 

 

docelowej w ramach 

Działania 7.1, tj. osób 

pracujących, zgodnie z 

zapisami zmienionego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. 

133.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu, Pkt 5 

Typy projektów 

Str. 207 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)21: 

identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; (…) 

3.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 

doświadczenia zawodowego wymaganego przez 

pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące 

indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)22: 

identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; 

(…) 

3.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu 

doświadczenia zawodowego wymaganego przez 

pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: 

Z uwagi na 

wprowadzenie nowej 

grupy docelowej w 

ramach Działania 7.1, 

tj. osób pracujących, 

nastąpiła konieczność 

modyfikacji zapisów 

dot. typów projektów. 

                                                           
21 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób ma opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane 
jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). 

 
22 Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób ma opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane 
jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). 
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a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia 

zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 

poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 

wskazane w Europejskich  Ramach Jakości Praktyk 

i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i 

Praktyk; 

b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez 

zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 

zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 

adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska. 

4. Działania EURES związane z bezpośrednim 

świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo i pracodawców: 

pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES 

obejmujące działania, o których mowa w art. 36 

ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz inne usługi świadczone w ramach 

tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej. 

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia 

zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 

poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 

wskazane w Europejskich  Ramach Jakości Praktyk 

i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk; 

b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 

zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 

adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska. 

4.Działania EURES związane z bezpośrednim 

świadczeniem usług: 

pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące 

działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone 

w przepisach Unii Europejskiej. 

134.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu, Pkt 7 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin): 

a) bezrobotne; 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin): 

a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te 

znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

Wprowadzono nową 

grupę docelową 

zgodnie z zapisami 
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Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

Str. 209 

b) nieaktywne zawodowo 

 

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej 

z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 

osoby powyżej 50 roku życia; 

kobiety; 

osoby z niepełnosprawnościami; 

osoby długotrwale bezrobotne; 

osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych 

dozorem elektronicznym. 

 

 

 

 

pracy, tj.: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, 

tj.: 

- reemigranci – do tej grupy zaliczani są również 

repatrianci; 

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

- osoby ubogie pracujące; 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 

minimalnego wynagrodzenia23. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 

zmienionego RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. 

                                                           
23 W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 
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7.1.4 

1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 

urodzin): 

a) bezrobotne; 

b) nieaktywne zawodowo 

 

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z 

poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 

 powyżej 50 roku życia; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Pracodawcy i przedsiębiorcy. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności. 

elektronicznym. 

7.1.4 

1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 

urodzin): 

a) bezrobotne; 

b) bierne zawodowo 

 

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z 

poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy grup: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Pracodawcy i przedsiębiorcy. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności. 

135.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu, Pkt 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Str. 212 

Działanie 7.1: 

(…) 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 7.1.3 OSI 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

Działanie 7.1: 

(…) 

Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej. 

Poddziałanie 7.1.3 OSI 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

Propozycja zmian 

wynika z ustaleń z 

WRR i uwzględnieniem 

w treści SZOOP 

zakresu możliwego 

zakresu limitów i 

ograniczeń na 

poziomie Regulaminu 
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określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

- Projekty w ramach OSI Bytom wynikają z 

aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ 

RPO WSL programu rewitalizacji. 

- Lokalizacja biura projektu. 

- Obszar realizacji projektów 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

- Projekty w ramach OSI wynikają z aktualnego i 

pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO WSL 

programu rewitalizacji. 

- Lokalizacja biura projektu. 

- Obszar realizacji projektów. 

- Minimalna wartość projektu. 

- Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

wiodącego. 

konkursu.  

 

136.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu 

 

Pkt 23 Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

Str. 214 

Poddziałanie 7.1.3 

 

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość 

projektu wynosi 100 000 PLN. 

 

 

 

Poddziałanie 7.1.3 

 

W przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 

100 000 PLN. 

 

 

 

Usunięto zapis 

dotyczący 

bezpośrednio OSI 

Bytom. Z uwagi na 

nowe zapisy RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r., w 

przypadku 

zidentyfikowania 

trudności lub opóźnień 
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w postępie rzeczowo-

finansowym środków 

dedykowanych OSI 

Bytom Instytucja 

Zarządzająca może 

zadecydować o 

przesunięciu środków 

na wsparcie OSI miast 

wymagających 

rewitalizacji zgodnie z 

zapisami Umowy 

Partnerstwa, Strategii 

Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego oraz Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Śląskiego. 

137.  II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania 

bezrobociu 

Pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 215 

Brak zapisu 7.1: 

„Efektywność zatrudnieniowa, jako kryterium 

obowiązkowo występujące w projektach dotyczących 

aktywizacji zawodowej, mierzona będzie  zgodnie ze 

wskazaniem w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

Propozycja określenia 

poziomu efektywności 

zatrudnieniowej oraz 

sposobu jej wyliczenia 

zgodnie z zapisami 

uaktualnionej wersji 

RPO oraz na wniosek 

WRR 
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2014 -2020.  

 

Przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej 

uwzględnia się wyłącznie zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy oraz samozatrudnienia. Minimalne 

poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są 

ustalane przez MIiR  w Komunikacie w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium 

efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych, nie później niż do końca 

października roku poprzedzającego rok jego 

obowiązywania. 

 

W ramach Działania 7.1 metodologia pomiaru 

kryterium efektywności zatrudnieniowej odpowiada 

sposobowi pomiaru przedstawionemu w „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020”. 

138.  II.7.2 

Pkt 7 

Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), 

bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. 

bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy (tzw. 

wymagający wsparcia)  w rozumieniu art. 33 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należące co 

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia (od dnia 30 

urodzin) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), zwłaszcza 

te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

Grupę docelową 

zmieniono w oparciu o 

nowe zapisy RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 



 

 

103 

wsparcia 

Str. 217 

najmniej do jednej z poniższych grup: 

 osoby powyżej 50 roku życia; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

pracy, tj.: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach 

a także należące do pozostałych grup określonych w 

„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020” 

 

 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. oraz 

dostosowano do 

obowiązujących 

„Wytycznych 

w zakresie realizacji 

przedsięwzięć 

z udziałem środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-

2020” 

 

139.  II.7.2 Poprawa 

zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy 

i pozostających bez 

zatrudnienia, 

Pkt 19 Pomoc 

publiczna i pomoc de 

minimis (rodzaj i 

Warunki dofinansowania projektu podlegającego 

przepisom dotyczącym pomocy państwa – zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa unijnego i 

krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej 

pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania 

wsparcia. Szczegółowe informacje na temat 

możliwych podstaw prawnych, zostaną wskazane 

w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 

Warunki dofinansowania projektu podlegającego 

przepisom dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego 

dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych, zostaną wskazane w wezwaniu do złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

Zaktualizowano akt 

wykonawczy 



 

 

104 

przeznaczenie 

pomocy, unijna lub 

krajowa podstawa 

prawna) 

Str. 218 

w szczególności:  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiego 

do pomocy de minimis; 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23.04.2012 r. w sprawie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania 

środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 24.06.2014r. w sprawie 

organizowania prac interwencyjnych i robót 

publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów 

z tytułu opłaconych 

składek na ubezpieczenia społeczne 

w szczególności:  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiego do 

pomocy de minimis; 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu 

Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 24.06.2014r. w sprawie organizowania prac 

interwencyjnych i robót publicznych oraz 

jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych 

składek na ubezpieczenia społeczne 

140.  II.7.2 Poprawa 

zdolności do 

zatrudnienia osób 

Brak zapisu „Efektywność zatrudnieniowa, jako kryterium 

obowiązkowo występujące w projektach dotyczących 

aktywizacji zawodowej, mierzona będzie  zgodnie ze 

Propozycja określenia 

poziomu efektywności 

zatrudnieniowej oraz 
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poszukujących pracy 

i pozostających bez 

zatrudnienia, 

Pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 219 

wskazaniem w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014 -2020.  

 

Przy pomiarze efektywności zatrudnieniowej 

uwzględnia się wyłącznie zatrudnienie na podstawie 

stosunku pracy oraz samozatrudnienia. Minimalne 

poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są 

ustalane przez MR  w Komunikacie w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium 

efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych, nie później niż do końca 

października roku poprzedzającego rok jego 

obowiązywania. 

W ramach Działania 7.2 metodologia pomiaru 

kryterium efektywności zatrudnieniowej odpowiada 

sposobowi pomiaru przedstawionemu w „Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020”.” 

sposobu jej wyliczenia 

zgodnie z zapisami 

uaktualnionej wersji 

RPO oraz na wniosek 

WRR 

141.  II.7.3 

Pkt.4 

Lista wskaźników 

Brak wskaźnika Liczba osób pracujących które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie 

Dodano nowy 

wskaźnik w związku z 

wprowadzeniem 

nowej grupy 
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produktu 

Str. 222 

docelowej w ramach 

Działania 7.3, tj. osób 

pracujących, zgodnie z 

zapisami zmienionego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. 

142.  II. 7.3 Wsparcie dla 

osób zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej, 

Pkt 7 Grupa 

docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

Str. 222 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), 

planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. 

osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, 

należące co najmniej do jednej z poniższych, 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy grup: 

osoby powyżej 50 roku życia; 

kobiety; 

osoby z niepełnosprawnościami; 

osoby długotrwale bezrobotne; 

osoby o niskich kwalifikacjach. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), 

planujące rozpocząć działalność gospodarczą: 

 a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo,  zwłaszcza 

te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, 

tj.: 

- reemigranci – do tej grupy zaliczani są również 

Wprowadzono nową 

grupę docelową 

zgodnie z zapisami 

zmienionego RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. 
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dozorem elektronicznym. repatrianci; 

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

- osoby ubogie pracujące; 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, 

których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 

minimalnego wynagrodzenia24. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

143.  II. 7.3 Wsparcie dla 

osób zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej, 

Pkt.14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Poddziałanie 7.3.3 OSI: 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

• Projekty wynikają z aktualnego i 

pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO WSL 

programu rewitalizacji. 

• Obszar lokalizacji biura projektu. 

Poddziałanie 7.3.3 OSI: 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

 Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie 

zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu 

rewitalizacji. 

 Obszar lokalizacji biura projektu. 

 Obszar realizacji projektów. 

Propozycja zmian 

wynika z ustaleń z 

WRR i uwzględnieniem 

w treści SZOOP 

zakresu możliwego 

zakresu limitów i 

ograniczeń na 

poziomie Regulaminu 

konkursu.  

 

                                                           
24 W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 
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Str. 225  Minimalna wartość projektu. 

 Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

wiodącego. 

144.  II. 7.3 Wsparcie dla 

osób zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

Pkt 23 Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

Str. 227 

Poddziałanie 7.3.3 

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość 

projektu wynosi 500 000 PLN. 

 

Poddziałanie 7.3.3 

W przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 

500 000 PLN. 

 

Usunięto zapis 

dotyczący 

bezpośrednio OSI 

Bytom. Z uwagi na 

nowe zapisy RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r., w 

przypadku 

zidentyfikowania 

trudności lub opóźnień 

w postępie rzeczowo-

finansowym środków 

dedykowanych OSI 

Bytom Instytucja 

Zarządzająca może 

zadecydować o 

przesunięciu środków 

na wsparcie OSI miast 

wymagających 
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rewitalizacji zgodnie z 

zapisami Umowy 

Partnerstwa, Strategii 

Rozwoju 

Województwa 

Śląskiego oraz Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Śląskiego. 

145.  II. 7.3 Wsparcie dla 

osób zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej, 

 

Pkt.29 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 228 

Dokument regulujący sposób realizacji 

przedsięwzięć w ramach Działania 7.3 stanowią 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 w zakresie zgodnym z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. 

 

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć 

w ramach Działania 7.3 stanowią Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 w zakresie zgodnym z 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.  

Z uwagi na 

zatwierdzenie nowego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r., zapis 

usunięto. 

146.  II. 7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji 

do zmian na 

Wsparcie typu outplacement dla pracowników 

przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych 

Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i 

pracowników zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych 

Zmieniono typy 

projektów w oparciu o 

nowe zapisy RPO WSL 
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regionalnym rynku 

pracy (działania z 

zakresu 

outplacementu) 

 

Pkt 5 Typy projektów 

Str. 229 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym 

w szczególności:25 

doradztwo zawodowe połączone 

z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

jako obowiązkowy element wsparcia; 

poradnictwo psychologiczne; 

pośrednictwo pracy; 

szkolenia, kursy, studia podyplomowe; 

staże, praktyki zawodowe; 

subsydiowanie zatrudnienia; 

dodatek relokacyjny; 

wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej 

połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. 

O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej może ubiegać się osoba, która 

spełnia co najmniej jeden z poniższych  warunków: 

jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą 

powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest 

pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą 

powyżej 30 roku życia; 

z przyczyn niedotyczących  pracownika oraz dla osób 

odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności:26 

a) doradztwo zawodowe połączone 

z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania jako obowiązkowy element 

wsparcia; 

b) poradnictwo psychologiczne; 

c) pośrednictwo pracy; 

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe; 

e) staże, praktyki zawodowe; 

f) subsydiowanie zatrudnienia; 

g) sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca 

zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na 

pokrycie kosztów zamieszkania związanych z 

podjęciem zatrudnienia; 

h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej w formie 

bezzwrotnej połączone ze wsparciem 

doradczo-szkoleniowym; 

i) wsparcie pomostowe w postaci pomocy 

finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. oraz 

Wytyczne w obszarze 

przystosowania 

przedsiębiorców i 

pracowników do 

zmian na lata 2014 -

2020.  

 

                                                           
25  Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji 
26  Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne punktory literowe stanowią „elementy pomocy” w ramach typów operacji 
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wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej 

wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego 

przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej 

– realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem 

wymienionym w literze h . 

nie większej niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia 

wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez 

okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej – 

realizowane jedynie w połączeniu ze 

wsparciem wymienionym w literze h. 

147.  II. 7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji 

do zmian na 

regionalnym rynku 

pracy (działania z 

zakresu 

outplacementu) 

Pkt 7 Grupa 

docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

Str. 230 

Pracownicy: 

przedsiębiorstw sektora MŚP; 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne; 

przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki 

zmiany gospodarczej; 

przedsiębiorstw znajdujących się  

w sytuacji kryzysowej; 

zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia 

lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy. Z wyłączeniem osób odbywających 

karę pozbawienia wolności. 

1. Pracownicy zagrożeni zwolnieniem, 

przewidziani do zwolnienia  lub zwolnieni z 

przyczyn niedotyczących pracownika27.  

2. Osoby odchodzące z rolnictwa. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

Grupę docelową 

zmieniono w oparciu o 

nowe zapisy RPO WSL 

2014-2020, który 

został przyjęty decyzją 

wykonawczą Komisji 

Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r. oraz 

dostosowano do 

obowiązujących 

Wytycznych w zakresie 

realizacji 

przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 

                                                           
27 Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą natomiast być objęci programami outplacementowym. 
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społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem 

środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 

2014-2020. 

148.  II. 7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji 

do zmian na 

regionalnym rynku 

pracy (działania z 

zakresu 

outplacementu) 

Pkt 14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Str. 232 

Nie dotyczy Działanie 7.4 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie 

rekrutacji do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Obszar realizacji projektu 

 Maksymalna wartość projektu. 

 Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej. 

Propozycja zmian 

wynika z ustaleń z 

WRR i uwzględnieniem 

w treści SZOOP 

zakresu możliwego 

zakresu limitów i 

ograniczeń na 

poziomie Regulaminu 

konkursu.  

 



 

 

113 

 

Poddziałanie 7.4.1 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

• Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie 

zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu 

rewitalizacji. 

• Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

wiodącego. 

 

Poddziałanie 7.4.2 OSI 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

o Projekty wynikają z aktualnego i 

pozytywnie zaopiniowanego przez IZ 

RPO WSL programu rewitalizacji. 

o Obszar lokalizacji biura projektu. 

 Obszar realizacji projektów. 

 Minimalna wartość projektu. 
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 Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

wiodącego. 

149.  II. 7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji 

do zmian na 

regionalnym rynku 

pracy (działania z 

zakresu 

outplacementu) 

Pkt  23 

Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

Str. 234 

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość 

projektu wynosi 100 000 PLN.  

 

W przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 

650 000 PLN.  

 

Propozycja zmiany 

wartości minimalnej 

wynika z założenia, iż 

realizacja Poddziałania 

7.4.2 OSI, z uwagi na 

ograniczoną alokację, 

będzie dążyła do 

wyłonienia jednego 

projektu na cały 

konkurs. 

Ustalono minimalną 

wartości na poziomie 

możliwie zbliżonym do 

planowanej alokacji. 

150.  II. 7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji 

do zmian na 

regionalnym rynku 

pracy (działania z 

zakresu 

outplacementu) 

Pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Brak zapisu Efektywność zatrudnieniowa, jako kryterium 

obowiązkowo występujące w projektach 

outplacementowych, mierzona będzie  zgodnie ze 

wskazaniem w Wytycznych w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian na lata 2014 -2020.  

 

W ramach Działania 7.4 minimalny poziom kryterium 

efektywności zatrudnieniowej wynosi co najmniej 50% 

Propozycja określenia 

poziomu efektywności 

zatrudnieniowej oraz 

sposobu jej wyliczenia 

zgodnie z zapisami 

uaktualnionej wersji 

RPO oraz na wniosek 

WRR 
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Str. 235 całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w 

projekcie. 

 

W ramach Działania 7.4 efektywność zatrudnieniowa 

jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które 

po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie” i wskaźnik ten musi 

wynosić co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które 

zakończyły udział w projekcie. Definicja i sposób 

pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w 

załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Inwestycji i 

Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

151.  II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

poprzez instrumenty 

finansowe 

pkt 4. Lista 

wskaźników 

produktu 

1. Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie (obligatoryjny) 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 
(obligatoryjny) 

3. Liczba osób pracujących, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

Dodanie wskaźnika 

produktu w związku 

z rozszerzeniem w 

RPO grupy docelowej/ 

ostatecznych 

odbiorców wsparcia 
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Str. 236 

152.  II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

poprzez instrumenty 

finansowe 

Pkt 7 w tabeli 

Str. 236 

Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo 

planujące rozpocząć działalność gospodarczą 

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, 

tj. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza 

te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także 

pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.: 

-        Reemigranci -  do tej grupy zaliczani są również 

repatrianci; 

-        Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

-        Osoby ubogie pracujące; 

-        Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

-        Osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 

cywilno-prawnych 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielane 

będzie osobom w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

Zatwierdzenie przez 

Komisję Europejską 

zmian do RPO WSL 

2014-2020 (decyzja KE 

C(2018) 5168 z dnia 27 

lipca 2018 r.; 

notyfikowana przez 

Stałe 

Przedstawicielstwo RP 

w dn. 30 lipca 2018 r.). 
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153.  II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 

gospodarczej 

poprzez instrumenty 

finansowe 

Pkt 28 w tabeli 

Str. 240 

Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo 

planujące rozpocząć działalność gospodarczą. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie 

udzielane będzie osobom w wieku 30 lat i więcej 

(od dnia 30 urodzin). 

Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą, 

tj. osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza 

te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także 

pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.: 

-        Reemigranci -  do tej grupy zaliczani są również 

repatrianci; 

-        Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

-        Osoby ubogie pracujące; 

-        Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

-        Osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 

cywilno-prawnych 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielane 

będzie osobom w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

Zatwierdzenie przez 

Komisję Europejską 

zmian do RPO WSL 

2014-2020 (decyzja KE 

C(2018) 5168 z dnia 27 

lipca 2018 r.; 

notyfikowana przez 

Stałe 

Przedstawicielstwo RP 

w dn. 30 lipca 2018 r.). 

154.  II.8 

VIII Regionalne kadry 

187 758 656 181 758 656 Konieczność 

dostosowania zapisów 
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gospodarki oparte na 

wiedzy, 

Pkt 4 Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

str. 242 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

155.  II.8.1 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

pkt 3, str. 243 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 

po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) 

 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy 

po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny); 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

156.      

157.  II.8.2 Wzmacnianie 

potencjału 

adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich 

pracowników, 

29. Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 255 

 

Dokument regulujący sposób realizacji 

przedsięwzięć w ramach Działania 8.2 stanowią 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 

2014-2020  w zakresie zgodnym z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020  uchwalonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz 

Opis wdrażania Podmiotowego Systemu 

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć 

w ramach Działania 8.2 stanowią Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020  w zakresie zgodnym z 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020  oraz Opis wdrażania 

Podmiotowego Systemu Finansowania w 

województwie śląskim w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

Z uwagi na 

zatwierdzenie nowego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r., zapis 

usunięto. 
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Finansowania w województwie śląskim w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

lata 2014-2020. 

158.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8 

pkt 5 Typy 

projektów, str. 256 

Brak zapisu 

 

Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących 

chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 

regionu; 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

159.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

pkt 5 Typy 

projektów, str. 257 

Działania ukierunkowane  na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z 

uwzględnieniem działań szkoleniowych 

Opracowanie programów ukierunkowanych  na 

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, z uwzględnieniem działań 

szkoleniowych 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

160.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

pkt 5 Typy 

projektów, str. 257 

Brak zapisu Wdrożenie programów ukierunkowanych na 

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, z uwzględnieniem działań 

szkoleniowych 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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161.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8.3 

pkt 10 Kategoria 

regionu, str. 257 

Działanie 8.3  -  47 458 483 

Poddziałanie 8.3.1  -  1 294 531  

Poddziałanie 8.3.2  -  46 163 952  

 

Działanie 8.3  -  41 458 483 

Poddziałanie 8.3.1   -  1 294 531  

Poddziałanie 8.3.1   -  40 163 952 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

162.      

163.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8.3 

pkt 15 Warunki i 

planowany zakres 

cross-financingu, str. 

258 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.2 

dotyczy 5 i 6 typu projektów wymienionych w pkt. 

5 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.2 

dotyczy 7 i 8 typu projektów wymienionych w pkt. 5 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

164.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.2 

dotyczy 5 i 6 typu projektów wymienionych w pkt. 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 

Poddziałanie 8.3.2 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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Działanie 8.3 

pkt 16 Warunki i 

planowany zakres 

cross-financingu, str. 

258 

5 dotyczy 7 i 8 typu projektów wymienionych w pkt. 5 

165.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8.3 

pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 261 

Wsparcie w zakresie typu 5 oraz  6, Wsparcie w zakresie typu 7 oraz  8, Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

166.  II.8.3 

VIII Regionalne kadry 

gospodarki oparte na 

wiedzy 

Działanie 8.3 

pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 261 

Brak zapisu Wsparcie w ramach typu 7 i 8 będzie realizowane 

poprzez wdrożenie przez konkretnych pracodawców 

programów ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z 

uwzględnieniem działań szkoleniowych. Jako 

„program” rozumie się przygotowany i zatwierdzony 

przez konkretnego pracodawcę dokument: „Analiza 

występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych 

w miejscu pracy”. „Program” tj. pogłębiona analiza 

identyfikuje niekorzystne czynniki zdrowotne w 

miejscu pracy, problemy zdrowotne pracowników 

oraz wskazuje działania przyczyniające się do 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020, 

doprecyzowanie 

zapisów SZOOP. 
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eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia. 

167.  IX WŁĄCZENIE 

SPOŁECZNE 

Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR), str. 264 

 

260 993 378 258 993 378 Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020, 

doprecyzowanie 

zapisów SZOOP. 

168.  II.9.1 

IX Włączenie 

społeczne 

Działanie 9.1, 

Poddziałanie 9.1.1, 

9.1.2, 9.1.4 

Pkt. 3 Lista 

wskaźników 

rezultatu 

str. 265 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek) po opuszczeniu programu. 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

Usunięto określenie 

„obligatoryjny” w 

związku z usunięciem 

przedmiotowego 

wskaźnika z RPO WSL 

2014-2020 (po 

aktualizacji RPO WSL). 

169.  II.9.1 

IX Włączenie 

społeczne 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po   opuszczeniu programu 

(obligatoryjny); 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny); 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 
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Działanie 9.1, 

Poddziałanie 9.1.3, 

9.1.5, 9.1.6 

Pkt. 3 Lista 

wskaźników 

rezultatu 

str. 265-266 

 

 

170.  II.9.1 

IX Włączenie 

społeczne 

Działanie 9.1, 

Poddziałanie 9.1.3  

Pkt. 7 Grupa 

docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

str. 270 

 

• W projektach ukierunkowanych na rzecz 

wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. 

realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie 

aktywności społecznej i zawodowej społeczności 

lokalnych  zamieszkujących obszary zdegradowane 

i peryferyjne grupę docelowa stanowią: 

- społeczności lokalne, w tym w szczególności 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie 

niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

• W projektach ukierunkowanych na rzecz 

wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. 

realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie 

aktywności społecznej i zawodowej społeczności 

lokalnych  zamieszkujących obszary zdegradowane i 

peryferyjne grupę docelowa stanowią: 

- społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

zdegradowane i peryferyjne, w tym w szczególności 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie 

niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uwzględniono uwagę 

IK UP i sprecyzowano 

opis grupy 

docelowej/ostateczny

ch odbiorców 

wsparcia. 

171.  IX Włączenie 

społeczne 

Działanie 9.2 

Dla Podziałania 9.2.4 oraz 9.2.5 obowiązywał  ten 

sam typ operacji. 

Wyodrębniono typy projektów dla  Poddziałania 9.2.4 

oraz Poddziałania 9.2.5 (o tym samym brzmieniu). 

Dodatkowo w ramach Poddziałania 9.2.5 dodano 

następujący typ operacji: 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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Pkt. 5 Typy operacji  

str. 250-254, 

Poddziałanie 9.2.4 

Rozwój usług 

społecznych – 

wsparcie działań 

wynikających z LSR 

obejmujących 

obszary wiejskie i 

rybackie; 

Poddziałanie 9.2.5 5 

Rozwój usług 

społecznych – 

konkurs 

Str. 284-286 

 

Dostarczanie i wsparcie we wdrożeniu narzędzi 

służących rozwojowi środowiskowych usług 

społecznych na poziomie lokalnym i zwiększenie 

potencjału lokalnych usługodawców do świadczenia 

usług społecznych w formie środowiskowej 

obejmujące m.in.: 

Wsparcie działalności grup roboczych utworzonych 

przy jednostkach samorządu terytorialnego, innych 

instytucji i podmiotów na rzecz tworzenia i 

wzmocnienia opieki pozainstytucjonalnej/ 

środowiskowej dla osób zależnych (seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami); 

Upowszechnianie działań na rzecz deinstytucjonalizacji 

usług opiekuńczych; 

Monitorowanie i ewaluacja działań grup roboczych ds. 

deinstytucjonalizacji/ opieki pozainstytucjonalnej w 

gminach i powiatach.    

 

172.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 1 Nazwa 

działania/ 

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – 

tryb pozakonkursowy 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 
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poddziałania 

str. 277-291 

173.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 2 Cel/e 

szczegółowy/e 

działania/ 

poddziałania 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

174.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 3 Lista 

wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu (obligatoryjny). 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

175.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Poddziałanie 9.2.7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 
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Pkt. 4 Lista 

wskaźników 

produktu 

str. 277-291 

programie (obligatoryjny) 

176.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 5 Typy operacji  

str. 287 

Działania w zakresie podniesienia jakości i 

dostępności usług wsparcia rodziny wspierające 

proces deinstytucjonalizacji, w tym: 

wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin 

uczestniczących w procesie adopcji, 

koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków 

adopcyjnych w województwie śląskim służące 

podniesieniu jakości świadczonych usług, 

promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako 

wsparcie uzupełniające). 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

177.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 6 Typ 

Beneficjenta 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

178.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

 Osoby wykluczone lub zagrożone 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 
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Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 7 Grupa 

docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

str. 277-291 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenie; 

 Rodziny, osoby sprawujące pieczę 
zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny 
adopcyjne; 

Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej wyłącznie w zakresie działań 

podnoszących standard i jakość usług 

realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców. 

RPO WSL 2014-2020. 

179.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 8 Instytucja 

pośrednicząca 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 

Nie dotyczy 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

180.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 10 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR) 

Poddziałanie 9.2.7 

3 400 000 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 
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str. 277-291 

181.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 12 Instrumenty 

terytorialne 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 

Nie dotyczy 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

182.  IX Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 9.2.7 

Pkt. 13 Tryb(y) 

wyboru projektów  

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

str. 277-291 

Poddziałanie 9.2.7 

Tryb pozakonkursowy 

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę 
wniosków: 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 
Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego 

Brak zapisu Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

183.  II.9.3 

IX Włączenie 

Brak zapisu Podmioty wymienione w ustawie o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, w tym organizacje 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 
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społeczne 

Działanie 9.3 

pkt 7 Grupa 

docelowa ,  str. 297 

pozarządowe RPO WSL 2014-2020 

184.  II. 10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, 

pkt. 6 Typ 

beneficjenta, str. 303 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność 

prawną; udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

Związek Metropolitalny 

 

Dodanie typu 

beneficjenta w 

związku z 

rozszerzeniem w RPO 

typów beneficjentów 

185.  II. 10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, 

pkt. 14. Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str.304 

(…) 

Brak zapisu. 

(…) 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

186.  II. 10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, 

pkt. 29 Opis działania 

i informacje 

Nie będą finansowane inwestycje ukierunkowane 

na duże instytucje o charakterze opiekuńczo – 

pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim 

prawodawstwem, świadczące usługi 

Nie będą finansowane inwestycje ukierunkowane na 

duże instytucje o charakterze opiekuńczo – 

pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim 

prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej 

Ujednolicenie 

względem RPO, 

poprzez zastosowanie 

poprawnej 
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dodatkowe, str. 307 długoterminowej pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz 

psychicznie chorych. 

 

pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, 

osób starszych oraz psychicznie chorych. 

 

nomenklatury. 

187.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, 

działanie 10.2.1,2,3 

pkt 6 Typ 

beneficjenta 

Str. 309 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

MŚP. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta 
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MŚP. 

188.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, 

działanie 10.2.4 pkt 6 

Typ beneficjenta 

Str. 309 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

Lokalne Grupy Działania; 

MŚP. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

Lokalne Grupy Działania; 

MŚP. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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189.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych pkt. 

11.Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

Str. 310 

powiązane operacje i projekty z EFS; powiązane operacje i projekty; Ujednolicenie zapisów 

względem RPO w 

związku ze 

zliberalizowaniem 

podejścia do 

powiązania EFRR - EFS 

190.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych pkt. 14 

Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma 

charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest 

wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą 

względem EFRR. Realizacja projektów w ramach 

ww. typów musi być powiązana z projektem 

współfinansowanym w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

1) Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma 

charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest 

wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

podejmowanymi w ramach wsparcia Europejskiego 

Funduszu Społecznego lub działaniami, których cele są 

zgodne z celami EFS  w zakresie włączenia 

społecznego i walki z ubóstwem rozumianymi w 

sposób określony w RPO WSL.  

2) Projekt jest zgodny z zasadą 

deinstytucjonalizacji. 

Ujednolicenie zapisów 

względem RPO. 
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Str. 311 

191.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych pkt. 29 

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe 

Str. 315 

W ramach obszarów strategicznej interwencji 

(OSI), wsparciem zostanie objęte miasto Bytom z 

uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych. 

Ze względu na kumulację negatywnych zjawisk 

społeczno-gospodarczych o ogromnej skali, dla miasta 

Bytom przewiduje się przeznaczenie specjalnej puli 

środków na procedurę pozakonkursową OSI dla miast 

i dzielnic miast wymagających rewitalizacji. 

Ujednolicenie zapisów 

względem RPO 

192.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych pkt 

6 Typ beneficjenta 

Poddziałanie 

10.3.1,2,3,4 

Str. 318 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; 

2. Związek Metropolitalny 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

4. Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta 
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4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

8. Instytucje kultury 

9. Przedsiębiorcy 

zamówień publicznych. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej); 

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

9. Instytucje kultury 

10. Przedsiębiorcy 

193.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych pkt 

6 Typ beneficjenta 

Poddziałanie 10.3.5 

Str. 318 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; 

2. Związek Metropolitalny; 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub 

akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

4. Podmioty działające na zlecenie samorządu 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 



 

 

135 

zamówień publicznych. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

8. Instytucje kultury 

9. Lokalne Grupy Działania 

10. Przedsiębiorcy 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej); 

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

9. Instytucje kultury 

10. Lokalne Grupy Działania 

11. Przedsiębiorcy 

194.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych pkt. 

11.Mechanizmy 

powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w 

ramach PO lub z 

• powiązane operacje i projekty z EFS; • powiązane operacje i projekty; Ujednolicenie zapisów 

względem RPO w 

związku ze 

zliberalizowaniem 

podejścia do 

powiązania EFRR - EFS 
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innymi PO 

Str. 319 

195.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych pkt. 

14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

Str. 320 

Maksymalna wartość projektu kulturalnego wynosi 

2 000 000 euro kosztów kwalifikowanych. 

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które 

znajdują się w wykazie programów rewitalizacji na 

terenie województwa śląskiego, prowadzonym 

przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego 

w Katowicach, dostępnym pod adresem: 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programo 

w_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego. 

Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma 

charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest 

wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą 

względem EFRR. Realizacja 

projektów w ramach ww. typów musi być 

Projekt, którego jedynym elementem jest estetyzacja 

parku jest niekwalifikowalny. 

Koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury nie 

będą przekraczać 2 mln euro. 28 

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji pozytywnie 

zaopiniowanych przez Instytucję Zarządzającą i 

zamieszczonych w Wykazie Programów Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 

dostępnym pod adresem: 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewita

lizacji_wojewodztwa_slaskiego. 

Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter 

uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w 

powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach 

wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

działaniami, których cele są zgodne z celami EFS  w 

zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

                                                           
28 W przypadku gdy w kompleksowym projekcie rewitalizacyjnym realizowane są zarówno działania właściwe dla projektu kulturalnego (zdefiniowanego w rozdziale VI 
Słownik terminologiczny) jak i inne działania, koszty kwalifikowalne części dot. projektu kulturalnego nie mogą przekroczyć wskazanego limitu. 
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powiązana z projektem współfinansowanym 

w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

rozumianymi w sposób określony w RPO WSL.  

W ramach wszystkich typów projektów dopuszcza się 

inwestycje dotyczące tkanki mieszkaniowej (części 

wspólne budynków), tylko jako część większego 

projektu29 mającego na celu rewitalizację zubożonych 

obszarów publicznych. Roboty/prace budowlane 

wewnątrz lokali mieszkalnych wraz z zakupem 

wyposażenia nie będą mogły stanowić przedmiotu 

dofinansowania. 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Wydatki poniesione na infrastrukturę opieki 

instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020, nie będą mogły stanowić 

przedmiotu dofinansowania.. 

196.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych 

pkt.29  Opis działania 

Realizacja projektu w ramach ww. typów 

projektów jest uzależniona od realizacji projektu 

finansowanego w ramach EFS. Wsparcie 

inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter 

Realizacja projektu w ramach ww. typów projektów 

jest uzależniona od realizacji projektu finansowanego 

w ramach EFS lub zgodnego z celami EFS. Wsparcie 

inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

                                                           
29 ustalenie „większego projektu” należy dokonać poprzez wybór jednego z dwóch dostępnych rozwiązań: 
a) wydzielenie zakresu finansowego - przyjmuje się, że wydatki kwalifikowane przeznaczone na modernizację części wspólnych budynków nie mogą przekroczyć 49,99% 
wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu, 
b) wydzielenie zakresu pod kątem powierzchni projektu przewidzianej do realizacji - przyjmuje się, że powierzchnia zabudowy budynków nie może przekroczyć 49,99% 
powierzchni całego projektu tj. powierzchni zabudowy oraz pozostałej powierzchni udostępnionej do korzystania w wyniku realizacji projektu. 
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i informacje 

dodatkowe 

Str. 325 

uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie 

w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, 

które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak 

więc projekty muszą wykazywać charakter 

przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących 

interwencję infrastrukturalną z wsparciem 

realizowanym w ramach EFS. 

uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w 

powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach 

wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego lub 

działaniami, których cele są zgodne z celami EFS  w 

zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem 

rozumianymi w sposób określony w RPO WSL. Tak 

więc projekty muszą wykazywać charakter 

przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących 

interwencję infrastrukturalną z wsparciem 

realizowanym w ramach EFS lub zgodnych z celami 

EFS. 

197.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Działanie 11.1 

Pkt 3 Lista 

wskaźników 

rezultatu, 

str. 335-336 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu programu 

(obligatoryjny); 

 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 

pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny); 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

198.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

Brak zapisu Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających 

szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej; 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020.  
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edukacyjnego 

Działanie 11.1 

Podddziałanie 

11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 

Pkt 4 Lista 

wskaźników 

produktu, 

str. 336 

Wskaźnik produktu o 

charakterze wskaźnika 

specyficznego - tylko 

w SZOOP, (wskaźnik 

nie jest ujęty w RPO 

WSL) – zgodnie z 

Wytycznymi w 

zakresie 

monitorowania 

postępu rzeczowego  

realizacji programów 

operacyjnych na lata 

2014-2020 

199.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.4, 

11.1.5 

Pkt 4 Lista 

wskaźników 

produktu, 

str. 336 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

(obligatoryjny); 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 

programie (obligatoryjny); 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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200.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1, 

11.1.2, 11.1.3 

Pkt 5 Typy 

projektów, str. 336-

338 

 

utworzenie dodatkowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 

3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta,  na 

których są one tworzone w tym adaptacja oraz 

dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej 

placówki w pomoce dydaktyczne, 

wydłużenie godzin pracy placówek wychowania 

przedszkolnego, 

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 

poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy 

z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

rozszerzenie oferty placówek wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 

deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości 

edukacji przedszkolnej. 

 

utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej 

faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-

letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 

przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta,  na 

których są one tworzone w tym adaptacja  oraz 

dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej 

placówki w pomoce dydaktyczne, 

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym 

wydłużenie godzin pracy placówek wychowania 

przedszkolnego, 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 

organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 

 wspierających/specjalnych w placówkach 

wychowania przedszkolnego , 

wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym 

ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie 

danej placówki w pomoce dydaktyczne. 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

201.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być 

realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań 

w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania 

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania 

przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane bez 

konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 
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potencjału 

edukacyjnego 

Działanie 11.1 

Poddziałanie  11.1.1, 

11.1.2, 11.1.3 

Pkt 5 Typy 

projektów, 

Str. 336-338 

  

przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla 

dzieci z niepełnosprawnościami). 

przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył 

wartość wskazaną w UP na rok 2023 

RPO WSL 2014-2020 

202.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Poddziałanie 11.1.4 

Pkt 5 Typy 

projektów, 

Str. 338-339 

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 

kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, 

w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

uczniów; 

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu 

(w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie 

zajęciami); 

Realizacja kompleksowych programów 

wspomagających szkołę lub placówkę systemu 

oświaty w procesie indywidualizacji pracy 

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

oraz wsparcia ucznia młodszego; 

Kształtowanie kompetencji kluczowych i  umiejętności 

uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy 

(umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 

umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym 

język polski dla cudzoziemców i osób powracających 

do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, 

kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 

umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy); 

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania  

eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi 

w projekcie zajęciami); 

Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź 

Konieczność 

dostosowania zapisów 
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Doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym 

z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów. 

największych potrzebach edukacyjnych i 

rozwojowych; 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym 

wsparciem na rzecz uczniów. 

203.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Poddziałanie 11.1.4 

Pkt  7 Grupa 

docelowa, 

str. 340 

Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, 

w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które 

realizują podstawę programową kształcenia 

ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz 

specjalne i ich organy prowadzące; 

Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół 

artystycznych i zawodowych, które realizują 

podstawę programową kształcenia ogólnego 

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych; 

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół 

i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym 

szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują 

podstawę programową kształcenia ogólnego 

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz 

specjalnych; 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

Pracodawcy; 

Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, 

w tym szkoły artystyczne, które realizują podstawę 

programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy 

prowadzące (z wyłączeniem placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe); 

Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół 

artystycznych, które realizują podstawę programową 

kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla 

dorosłych); 

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół 

i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym 

szkoły artystyczne, które realizują podstawę 

programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych; 

Uczniowie ze specjalnymi bądź największymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi; 

Pracodawcy; 

Konieczność 

dostosowania zapisów 
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Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 

i placówek oświatowych; 

Partnerzy społeczno – gospodarczy. 

Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 

i placówek oświatowych; 

Partnerzy społeczno – gospodarczy. 

Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie 

możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające 

działanie względem działań skierowanych do uczniów. 

204.  II.11.1  

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

Poddziałanie 11.1.5 

Pkt  7 Grupa 

docelowa, 

str. 341 

Uczniowie szkół  gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, tj. szczególnie uzdolnieni/ 

uzyskujący najlepsze wyniki w nauce. 

Uczniowie szkół  ponadpodstawowych ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, tj. szczególnie uzdolnieni/ 

uzyskujący najlepsze wyniki w nauce. 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

205.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt  1 Nazwa 

działania/poddziałani

Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Wsparcie szkolnictwa zawodowego  

 

Konieczność 
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a, 

str. 346 

206.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt  3 Lista 

wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego, 

str. 346 

Brak zapisu Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 

pracy po opuszczeniu programu 

 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

207.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt  3 Lista 

wskaźników 

produktu, 

str. 346 

Brak zapisu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy po 

opuszczeniu programu 
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208.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt  5 Typy 

projektów, 

str. 347 

Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe we 

współpracy z otoczeniem, w szczególności 

z pracodawcami, poprzez: 

doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów 

i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, 

rozwój współpracy szkół lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe z ich 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

 

Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole 

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 

warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

 

Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy 

z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, 

poprzez: 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu, 

podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie 

ich zdolności do zatrudnienia, 

rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-

gospodarczym, 

rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

 

Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 

umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym 

język polski dla cudzoziemców i osób powracających 

do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność 

rozumienia,  kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 

Konieczność 

dostosowania zapisów 
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problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność 

pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy); 

Realizacja kompleksowych programów kształcenia 

praktycznego organizowanych w miejscu pracy 

Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole 

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 

warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających 

naturalne warunki pracy. 

Zapewnienie dostosowania ofert edukacyjnych szkół o 

profilu zawodowym do potrzeb gospodarki oraz 

zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk 

zawodowych poprzez: wsparcie diagnostyczne i 

doradcze dla szkół zawodowych, zwiększenie 

wysokojakościowych praktyk i staży u pracodawców, 

przeprowadzenie kampanii społecznej poprawiającej 

obraz szkolnictwa zawodowego w regionie30 

209.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt  7 Grupa 

Uczniowie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe;  

Młodociani pracownicy; 

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące 

kształcenie zawodowe;  

Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe;  

Młodociani pracownicy; 

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;  

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy; 

Konieczność 

dostosowania zapisów 
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30 Dotyczy tylko projektu pozakonkursowego 
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docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia, 

str. 348 

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy; 

Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich 

zrzeszenia i stowarzyszenia; 

Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni 

szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu; 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami; 

Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni; 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku 

szkolnym; 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 

organy prowadzące szkoły zawodowe; 

Partnerzy społeczno – gospodarczy. 

 

Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich 

zrzeszenia i stowarzyszenia; 

Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia 

zawodowego i  instruktorzy praktycznej nauki zawodu; 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami; 

Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni; 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy 

prowadzące szkoły zawodowe; 

Partnerzy społeczno – gospodarczy. 

210.  II.11.2 

XI Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego, 

Działanie 11.2 

Pkt 13 Tryb(y) 

Brak zapisu o trybie pozakonkursowym Tryb pozakonkursowy 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Protesty: 

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego 

Konieczność 

dostosowania zapisów 
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wyboru projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów, 

Str. 350 

 

211.  II.11.3 

Pkt.29 

Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 358 

Dokument regulujący sposób realizacji 

przedsięwzięć w ramach Działania 11.3 stanowią 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 w zakresie zgodnym z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć 

w ramach Działania 11.3 stanowią Wytyczne w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 w zakresie zgodnym z 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

Z uwagi na 

zatwierdzenie nowego 

RPO WSL 2014-2020, 

który został przyjęty 

decyzją wykonawczą 

Komisji Europejskiej nr 

C(2018) 5168 z dn. 27 

lipca 2018 r., zapis 

usunięto. 

212.  II.11.4 Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

dorosłych, 

pkt. 7  

Grupa docelowa/ 

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące 

do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących 

największą lukę kompetencyjną i posiadających 

największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym 

m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby 

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup 

defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe 

potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o 

niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia; 

Dostosowano treść 

kryterium do 

obowiązujących 

Wytycznych w zakresie 

realizacji 

przedsięwzięć w 

obszarze włączenia 
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ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

Str. 360 

powyżej 50 roku życia; 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 

pozbawienia wolności 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 

wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem 

środków 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 

2014-2020.  

W temacie 

zastosowania zapisu 

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. Zgodnie z 

ich zapisami, 
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Podrozdziału 4.2 

Demarkacje dotyczące 

grup docelowych, pkt 

4: "IZ RPO zapewnia, 

że wsparcie dla osób 

odbywających karę 

pozbawienia wolności 

nie będzie udzielane w 

ramach RPO, z 

wyjątkiem osób 

objętych dozorem 

elektronicznym.". 

Przedmiotowy zapis 

nie wskazuje na 

wyłączenia w tym 

zakresie w ramach 

konkretnych 

Priorytetów. Z 

powyższego wynika 

umieszczenie 

odpowiedniego zapisu 

w tym zakresie we 

wszystkich działaniach 

w SZOOP. 

Proponowany zapis 

ma na celu jedynie 

doprecyzowanie grupy 

docelowej zgodnie z 
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najnowszą wersją 

przedmiotowych 

Wytycznych. 

213.  II.11.4 Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

dorosłych, 

Pkt 14 Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

Str. 361-362 

Działanie 11.4  

Nie dotyczy 

Działanie 11.4  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie 

rekrutacji do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Obszar realizacji projektu. 

 Maksymalna wartość projektu. 

Podziałanie 11.4.1  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

 Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie 

zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu 

rewitalizacji. 

 Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

Propozycja zmian 

wynika z konieczności 

określenia możliwego 

zakresu limitów i 

ograniczeń na 

poziomie Regulaminu 

konkursu. 
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wiodącego. 

 

Podziałanie 11.4.2 

 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

zostaną określone w treści Regulaminu 

konkursu i mogą obejmować następujące 

zagadnienia: 

 Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie 

zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu 

rewitalizacji. 

 Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera 

wiodącego. 

Podziałanie 11.4.3 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 

określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 

obejmować następujące zagadnienia: 

 Lokalizacja biura projektu; 

 Obszar realizacji projektów; 

 Wymogi w zakresie działania sieci punktów 

dystrybucji wsparcia., 

 Minimalna wartość projektu. 
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214.  II.11.4 Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

dorosłych, 

Pkt 23 Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN) 

Str. 363 

Poddziałanie 11.4.3 

Minimalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji 

przeznaczoną na konkurs pomniejszoną o kwotę 

rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na 

projekty wybrane do dofinansowania w wyniku 

procedury odwoławczej oraz o kwotę 

przeznaczoną na mechanizm racjonalnych 

usprawnień i podzieloną przez liczbę subregionów 

województwa śląskiego.  

Maksymalna wartość projektu wynosi kwotę 

alokacji przewidzianą na konkurs pomniejszoną o 

kwotę rezerwy finansowej konieczną do 

przeznaczenia na projekty wybrane do 

dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 

oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm 

racjonalnych usprawnień. 

Minimalna i maksymalna wartość projektu 

wskazana jest w Regulaminie konkursu. 

Poddziałanie 11.4.3 

Minimalna wartość projektu – 5 500 000 PLN 

Minimalna i maksymalna wartość projektu wskazana 

jest w Regulaminie konkursu. 

Propozycja zmiany 

wartości minimalnej 

projektu wynika z 

występujących 

problemów 

interpretacyjnych w 

odniesieniu do 

pierwotnego zapisu 

dot. min. wart 

projektu . IOK 

jednoznacznie 

wskazało minimalną 

wartość projektu, 

bazującą na podstawie 

dostępnych środków 

na konkurs 

(22 400 000 PLN) w 

podziale na 4 

subregiony woj. 

śląskiego. Maksymalna 

wartość projektu 

będzie określona w 

treści Regulaminu 

Konkursu, bez 

dodatkowych 

ograniczeń, do 

wysokości dostępnych 

środków na konkurs. 
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Odpowiednia 

modyfikacja została 

wprowadzona także w 

treści kryterium 

wyboru projektów, w 

zał. nr 3 do SZOOP. 

Wszystkie kryteria 

WUP Katowice wraz z 

zapisami SZOOP RPO 

WSL 2014-2020 

odnoszą się do 

wartości projektu w 

rozumieniu wartości 

ogółem. 

Przedmiotowa kwestia 

zostanie 

doprecyzowana w 

Regulaminie konkursu. 

215.  II.11.4 Podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

dorosłych, 

Pkt 29 Dodatkowe 

wyjaśnienia 

Str. 365 

(…) Wsparcie realizowane w ramach 

Działania/Poddziałań będzie uwzględniało potrzeby 

edukacyjne osób dorosłych (nie jest to wsparcie 

realizowane w formie systemu popytowego 

wdrażanego w ramach Działania 8.2). 

Dokument regulujący sposób realizacji 

przedsięwzięć w ramach Działania 11.4 stanowią 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

(…) Wsparcie realizowane w ramach 

Działania/Poddziałań uwzględnia potrzeby edukacyjne 

osób dorosłych. Podejście popytowe w ramach 

Działania 11.4 nie jest tożsame z koniecznością 

realizacji projektów analogicznych, jak w Działaniu 8.2 

(PI 8v – PSF), co oznacza, że projekty w Działaniu 11.4 

nie będą realizowane z zastosowaniem BUR ze 

względu, iż w PI 10iii (Działanie 11.4) określony został 

tzw. makro popyt (ograniczenie możliwości 

Na wniosek WRR 

dokonano modyfikacji 

zapisu w zakresie 

podejścia popytowego 

i dostosowania go do 

stanu faktycznego. 
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udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020 w zakresie zgodnym z Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020.  uchwalonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (…) 

interwencji do dwóch kwalifikacji. 

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć 

w ramach Działania 11.4 stanowią Wytyczne w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 w zakresie zgodnym z 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020  (…) 

216.  II. 12 Oś 

priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, str. 366 

Będzie on realizowany wspieranie następujących 

działań: 

• zwiększenie dostępności do placówek 

wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich 

Będzie on realizowany wspieranie następujących 

działań: 

• zwiększenie dostępności do placówek wychowania 

przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

217.  II.12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego, pkt. 

5 Typy projektów, 

str. 367 

Przebudowa , budowa  przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego  wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Przebudowa31, budowa32 przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego33 wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja nazwy 

typu projektu ze 

względu na 

dostosowanie zapisów 

dot. 

                                                           
31 Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017  poz. 1332, z późn. zm.). 
32 Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących budynków. 

33 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się 

punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego 
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niepełnosprawności 

(stosowanie 

poprawnej 

nomenklatury) 

218.  II. 12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego  14.

 Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Str. 369 

Koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może 
przekroczyć kwoty 150 000 złotych. 

Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji 

Projektów mogą zostać określone w Regulaminie 

konkursu.   

Koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może 
przekroczyć kwoty 150 000 złotych. 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji Projektów 

mogą zostać określone w Regulaminie konkursu.   

Ujednolicenie 

względem RPO. 

219.  II. 12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 371 

Celem działania jest wzrost upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, 

wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, 

ze szczególnym akcentem na adekwatność 

podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do 

rzeczywistych potrzeb na danym obszarze. 

Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, 

ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych 

działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych 

potrzeb na danym obszarze. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

220.  II. 12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 372 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR 

ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 

będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR 

ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 

będzie w powiązaniu z działaniami realizowanymi 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

które pełnią rolę wiodącą względem EFRR lub 

działaniami, których cele są zgodne z celami EFS w 

zakresie wzmocnienia potencjału edukacyjnego 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja definicji 

powiązania projektu 

EFRR z projektem EFS 
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rozumianymi w sposób określony w RPO WSL. 

221.  II. 12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 372 

Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost 

upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako 

zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną 

grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, przy 

jednoczesnym wzroście liczby miejsc w każdej 

placówce przedszkolnej objętej wsparciem. 

Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost 

upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako 

zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę 

przedszkolną, przy jednoczesnym wzroście liczby 

miejsc w każdej placówce przedszkolnej objętej 

wsparciem. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

222.  II. 12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 372 

Możliwe będzie przeprowadzenie prac związanych 

z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych oraz wyposażenie w 

specjalistyczny sprzęt wspomagający proces 

uczenia się osób niepełnosprawnych. 

Możliwe będzie przeprowadzenie prac związanych 

z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz wyposażenie 

w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia 

się osób z niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja zapisów 

dot. 

niepełnosprawności 

(stosowanie 

poprawnej 

nomenklatury) 

223.  II. 12.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego, pkt. 5 

Typy projektów, str. 

374 

Przebudowa, budowa34, remont laboratoriów, sal 

do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem 

wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Przebudowa, budowa35, remont laboratoriów, sal 

do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem 

wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja nazwy 

typu projektu ze 

względu na 

dostosowanie zapisów 

dot. 

niepełnosprawności 

                                                           
34 W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.  
35 W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.  
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(stosowanie 

poprawnej 

nomenklatury) 

224.  II. 12.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego, pkt. 6 

Typ beneficjenta, str. 

374 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

Inne państwowe lub samorządowe jednostki 

sektora finansów publicznych, których ustawowym 

lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego; 

Inne państwowe lub samorządowe jednostki 

sektora finansów publicznych, których ustawowym 

lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie edukacji; 

Organizacje pozarządowe; 

Podmioty prowadzące placówki kształcenia 

ustawicznego; 

Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ 

ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie 

kształcenia zawodowego); 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

Związek Metropolitalny; 

Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym lub 

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego; 

Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym lub 

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie edukacji; 

Organizacje pozarządowe; 

Podmioty prowadzące placówki kształcenia 

ustawicznego; 

Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ 

ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia 

zawodowego); 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Dodanie typu 

beneficjenta. 
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225.  II. 12.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego,  14.

 Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str. 376 

W ramach działania 12.2 kwalifikowalne będą 

środki trwałe powyżej 3 500 zł.  

Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji 

Projektów mogą zostać określone w Regulaminie 

konkursu.   

W ramach działania 12.2 kwalifikowalne będą środki 

trwałe powyżej 3 500 zł.  

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Dodatkowe limity i ograniczenia w realizacji Projektów 

mogą zostać określone w Regulaminie konkursu.   

Ujednolicenie 

względem RPO. 

226.  II. 12.2. 

Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 379 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR 

ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 

będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi ze środków EFS. 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR 

ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 

będzie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze 

środków EFS, które pełnią rolę wiodącą względem 

EFRR lub działaniami, których cele są zgodne z celami 

EFS w zakresie wzmocnienia potencjału edukacyjnego 

rozumianymi w sposób określony w RPO WSL. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja definicji 

powiązania projektu 

EFRR z projektem EFS. 

227.  II.12.2. Infrastruktura 

kształcenia 

zawodowego, pkt. 

29. Opis Działania i 

dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 379 

W ramach działania 12.2 możliwy jest zakup 

specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces 

uczenia się osób niepełnosprawnych. Ponadto w 

ramach szerszego projektu możliwe jest wykonanie 

podjazdów oraz wind w celu dostosowania 

budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach działania 12.2 możliwy jest zakup 

specjalistycznego sprzętu wspomagającego proces 

uczenia się osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w 

ramach szerszego projektu możliwe jest wykonanie 

podjazdów oraz wind w celu dostosowania budynku 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja zapisów 

dot. 

niepełnosprawności 

(stosowanie 

poprawnej 

nomenklatury). 
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228.  II. 12.3. Instytucje 

popularyzujące 

naukę, pkt. 5 Typy 

projektów, str. 381 

Przebudowa, budowa, remont obiektów36 wraz 

z zapewnieniem wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Przebudowa, budowa, remont obiektów  wraz z 

zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja nazwy 

typu projektu ze 

względu na 

dostosowanie zapisów 

dot. 

niepełnosprawności 

(stosowanie 

poprawnej 

nomenklatury). 

229.  II. 12.3. Instytucje 

popularyzujące 

naukę, pkt  14.

 Limity i 

ograniczenia w 

realizacji projektów 

Str. 382 

Limity i ograniczenia w realizacji Projektów mogą 

zostać określone w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji. 

Ponadto, limity i ograniczenia w realizacji Projektów 

mogą zostać określone w wezwaniu do złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

230.  II. 12.3. Instytucje 

popularyzujące 

naukę, pkt. 29 Opis 

działania, dodatkowe 

wyjaśnienia, str. 384 

W ramach działania realizowane będą inwestycje 

polegające na przebudowie, budowie, remoncie 

obiektów wraz z wyposażeniem. Możliwe będzie 

także przystosowanie infrastruktury i wyposażenia 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W ramach działania realizowane będą inwestycje 

polegające na przebudowie, budowie, remoncie 

obiektów wraz z wyposażeniem. Możliwe będzie także 

przystosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Ujednolicenie 

względem RPO. 

Modyfikacja zapisów 

dot. 

niepełnosprawności 

(stosowanie 

                                                           
36 Obiekt budowlany zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2013, poz. 1409 tekst jednolity 
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poprawnej 

nomenklatury) 

231.  II. 13 Oś 

Priorytetowa XIII 

Pomoc Techniczna, 

Pkt. 4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Str. 385 

110 000 000,00 118 000 000,00 Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

232.  II. 13.1 Pomoc 

Techniczna, Pkt. 10 

Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), Działanie 

13.1 

Str. 390 

110 000 000,00 118 000 000,00 Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 

233.  Indykatywny plan 

finansowy (wydatki 

kwalifikowalne w 

EUR) 

III.1 Tabela 

finansowa 1 

  Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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Str. 394-404 

III.2 Tabela 

finansowa 2 

Str. 405-413 

234.  IV Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 

A.1.1 Opis zakresu i 
zasad 
funkcjonowania 
instrumentu 
terytorialnego 

Str. 414 

Brak Dodanie nowych PI, mają znaczenie dla szeroko 

pojętej rewitalizacji w opisie zasad funkcjonowania 

wsparcia: 

• 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze  źródeł odnawialnych; 

• 4e - promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 

• 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami 
celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 
członkowskie; 

• 6b - inwestowanie w sektor gospodarki wodnej 
celem wypełnienia zobowiązań określonych w 
dorobku prawnym Unii zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

Uspójnienie zapisów 

SZOOP RPO WSL 2014-

2020. 
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potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie; 

• 6c - zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego; 

• 6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez 
program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę; 

235.  IV Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 

A.1.1 Opis zakresu i 
zasad 
funkcjonowania 
instrumentu 
terytorialnego 

Str. 415 

Rewitalizacja stanowi jeden z pięciu terytorialnych 

obszarów strategicznej interwencji (OSI) 

wskazanych w Umowie Partnerstwa – miasta i 

dzielnice miast wymagające rewitalizacji. (….) 

Rewitalizacja stanowi jeden z terytorialnych obszarów 

strategicznej interwencji (OSI) wskazanych w Umowie 

Partnerstwa – miasta i dzielnice miast wymagające 

rewitalizacji. (…)  

IZ może zdecydować o przesunięciu 

niewykorzystanych środków dla Bytomia i 

Radzionkowa na wsparcie OSI miast wymagających 

rewitalizacji zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Śląskiego. 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

Dostosowanie zapisów 

do zmian UP. 

236.  IV Wymiar 

terytorialny 

prowadzonej 

interwencji 

A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

  Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020 
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planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

str. 415-423 

A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

str. 425-427 

A.3.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty na 

obszarach wiejskich 

str. 428-431 

237.  VI. Słownik 

terminologiczny 

Str. 460 

Teren inwestycyjny Teren inwestycyjny 

Przypis - W przypadku Działania 6.1. Tereny 

inwestycyjne należy rozpatrywać również z warunkami 

określonymi w opisie dla przedmiotowego działania. 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 

238.  VI. Słownik 

terminologiczny 

Str. 464 

Brak zapisu Zasada deinstytucjonalizacji - w ramach wszystkich CT 

wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę 

instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

Konieczność 

dostosowania zapisów 

SZOOP do zamian w 

RPO WSL 2014-2020. 
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zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji 

zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla 

osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami 

psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki 

rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został 

proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej 

do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub 

proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji 

projektu.  Zasada ta obowiązuje dla naborów 

ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego 

programu 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Lp. Nazwa i nr osi 
priorytetowej, Nr 

działania, Nr poddziałania 
(jeśli dotyczy) 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1. Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka 

Brak zapisu Nr działania: 1.4 Wsparcie 
ekosystemu innowacji  
Nr poddziałania: 1.4.1 Zarządzanie i 
wdrażanie regionalnego 
ekosystemu innowacji 
Nr poddziałania: 1.4.2 Rozwój 
infrastruktury wsparcia innowacji o 
charakterze regionalnym lub 
lokalnym 
Nr poddziałania: 1.4.3 
Funkcjonowanie regionalnego oraz 
lokalnych centrów kreatywności i 
innowacyjności 

Dodano nowe działanie i poddziałania zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

2. Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 

Nr poddziałania: 3.1.3 
Rozwój profesjonalnych 
usług świadczonych na 
rzecz przedsiębiorców – 
konkurs   

Brak zapisu Usunięto poddziałanie zgodnie z RPO WSL na 
lata 2014-2020 

3. Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 

Brak zapisów Nr działania: 3.5 
Umiędzynarodowienie 
gospodarki regionu 
Nr poddziałania: 3.5.1 Promocja 
gospodarcza regionu 

Dodano nowe działanie i poddziałania zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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Nr poddziałania: 3.5.2 
Modelowanie działalności 
eksportowej MŚP 
Nr poddziałania: 3.5.3 
Internacjonalizacja MŚP 
Nr CT i PI: 3b Opracowywanie i 
wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w 
szczególności w celu 
umiędzynarodowienia 

4. Oś priorytetowa XI 
Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

Nr poddziałania: 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego– konkurs 

Nr poddziałania: 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 

Zmiana nazwy związana z wprowadzeniem trybu 
pozakonkursowego 
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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 

 Rodzaj wskaźnika, 
nr 

działania/poddziałania, 
nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego  
I Nowoczesna 
gospodarka,  
Działanie 1.3 

Profesjonalizacja IOB, 
Liczba przedsiębiorstw 

korzystających z 
zaawansowanych usług 

(nowych i/lub 
ulepszonych) 

świadczonych przez 
instytucje otoczenia 

biznesu 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 103 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 46 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

2.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego  
I Nowoczesna 
gospodarka,  

Poddziałanie 1.4.1 
Zarządzanie i wdrażanie 

regionalnego ekosystemu 
innowacji 

Brak wskaźnika Liczba podmiotów 
współpracujących w Sieci 
Regionalnych Obserwatoriów 
Specjalistycznych, szt., Regiony 
słabiej rozwinięte, 1, LSI/SL2014 

 
Uwzględniono wskaźnik z adekwatną dla 
planowanego projektu pozakonkursowego 
wartością. 
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3.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

 III Konkurencyjność MŚP,  
Poddziałanie 3.1.2 

Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na 

obszarach typu 
brownfield – RIT Liczba 

inwestycji 
zlokalizowanych na 

przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

Szacowana wartość docelowa: 
2 

Szacowana wartość docelowa: 1 Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

4.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

 III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP,  
Liczba wprowadzonych 

innowacji 
nietechnologicznych 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 57 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 225 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

5.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP,  
Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 88 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 341 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

6.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 105 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 377 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP,  

Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych 

7.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP,  
Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 
przedsiębiorstwach 

O/K/M (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 188 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 200 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

8.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno 
– procesowe, szt., Regiony słabiej 
rozwinięte, 26, LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik zgodnie z WLWK 

9.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.3 Technologie 

informacyjno-
komunikacyjne w 

działalności gospodarczej 

Brak wskaźnika Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych, szt., Regiony 
słabiej rozwinięte, 31,  LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na 
wprowadzony wymóg innowacyjności 
projektu w Działaniu 3.3 

10.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

 III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.3 Technologie 

informacyjno-

Brak wskaźnika Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych, szt., Regiony słabiej 
rozwinięte, 34, LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na 
wprowadzony wymóg innowacyjności 
projektu w Działaniu 3.3 
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komunikacyjne w 
działalności gospodarczej 

11.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.3 Technologie 

informacyjno-
komunikacyjne w 

działalności gospodarczej  

Brak wskaźnika Liczba wprowadzonych innowacji 
produktowych, szt.,  Regiony 
słabiej rozwinięte, 27,  LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na 
wprowadzony wymóg innowacyjności 
projektu w Działaniu 3.3 

12.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

 III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.3 Technologie 

informacyjno-
komunikacyjne w 

działalności gospodarczej 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno 
- procesowe, szt.,  Regiony słabiej 
rozwinięte, 16,  LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na 
wprowadzony wymóg innowacyjności 
projektu w Działaniu 3.3 

13.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

 III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.4 

Dokapitalizowanie 
zewnętrznych źródeł 

dofinansowania 
przedsiębiorczości, 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 

przedsiębiorstwach 
O/K/M (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 529 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 232 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

14.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,   

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie internacjonalizacji 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 
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III Konkurencyjność MŚP,  
Działanie 3.5 

Umiędzynarodowienie 
gospodarki regionu, 
Poddziałanie 3.5.3 

Internacjonalizacja MŚP  

działalności, szt.,  Regiony słabiej 
rozwinięte, 85, LSI/SL2014 

15.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.1. 
Odnawialne źródła 

energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 3,4 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4,6 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

16.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.1. 
Odnawialne źródła 

energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 9,6 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 8,8 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

17.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.2. 
Odnawialne źródła 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 3,6 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 2,6 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

18.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.2. 
Odnawialne źródła 

energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 5,4 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 5 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

19.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.3. 
Odnawialne źródła 

energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 1,5 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 3 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

20.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.1.3. 
Odnawialne źródła 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 1,5 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 6 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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energii ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny 

21.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – ZIT; 
Stopień redukcji PM10 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 346 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 357 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

22.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – ZIT; 
Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 

publicznych 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 91 118 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 64 902 622 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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(obligatoryjny) 

23.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4,4 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4,8 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

24.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – ZIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 6,6 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 7 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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25.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.2 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – RIT; 
Stopień redukcji PM10 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 208 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 199 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

26.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.2 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – RIT; 
Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 

publicznych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 54 902 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 36 281 820 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

27.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.2 
Efektywność 

energetyczna i 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 2,8 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 2,6 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej – RIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

28.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.2 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – RIT; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4,2 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

29.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.3 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 5 543 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 3 821 684,3 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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publicznej i 
mieszkaniowej – OSI; 

Zmniejszenie rocznego 
zużycia energii 

pierwotnej w budynkach 
publicznych 

(obligatoryjny) 

30.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.3 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – OSI; 
Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 0,4 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 0,3 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

31.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.3 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – OSI; 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 0,6 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 0,4 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
(obligatoryjny) 

32.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.4 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – 
Konkurs; Stopień redukcji 

PM10 (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 62 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 59,4 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

33.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

Poddziałanie 4.3.4 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej – konkurs; 
Zmniejszenie rocznego 

zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 

publicznych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 16 395 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 10 793 874 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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34.  Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego,  

VI Transport,  
Działanie 6.2 Transport 

kolejowy, 

Brak wskaźnika Liczba wspartych projektów w fazie 
przygotowawczej 
 
Szacowana wartość docelowa 
(2023): 1 szt. 

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 

wskaźnika 

35.  Wskaźniki produktu 

VII Regionalny rynek 

pracy 

Działanie 7.5 Wsparcie 

osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

poprzez instrumenty 

finansowe 

Liczba osób 
pozostających bez pracy, 

które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych 
na podjęcie działalności 

gospodarczej w 
programie (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 293 

Szacowana wartość docelowa 
(2023):206 

Przeliczono wartość wskaźnika w związku z 

rozszerzeniem w RPO grupy docelowej/ 

ostatecznych odbiorców wsparcia 

36.  Wskaźniki produktu 

VII Regionalny rynek 

pracy 

Działanie 7.5 Wsparcie 

osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

poprzez instrumenty 

Brak wskaźnika Szacowana wartość docelowa 
(2023):87 

Dodanie wskaźnika produktu w związku z 

rozszerzeniem w RPO grupy docelowej/ 

ostatecznych odbiorców wsparcia 
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finansowe 

Liczba osób pracujących, 
które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych 
na podjęcie działalności 

gospodarczej 
w programie 

37.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 

wiedzy, 
Działanie 8.1 Wspieranie 

rozwoju warunków do 
godzenia życia 
zawodowego i 

prywatnego 

Liczba osób, które powróciły 
na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka po 
opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

Liczba osób, które powróciły na 
rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka 
lub utrzymały zatrudnienie 
po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

38.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 

wiedzy, 
Działanie 8.3.2 

Realizowanie aktywizacji 
zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej, 

Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub 

Wartość docelowa: 26 083 Wartość docelowa: 22 694 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 



 

 

182 

kontynuowały 
zatrudnienie 

(obligatoryjny) 

39.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 

wiedzy, 
Działanie 8.3.2 

Realizowanie aktywizacji 
zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej, 

Liczba osób, które dzięki 
interwencji EFS zgłosiły 

się na badanie 
profilaktyczne 
(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 22 180 Wartość docelowa: 19 298 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

40.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna 

integracja 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu 
programu. 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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41.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.5 

Programy aktywnej 
integracji osób i grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 1795 Wartość docelowa: 1335 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

42.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.5 

Programy aktywnej 
integracji osób i grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Wartość docelowa: 1221 Wartość docelowa: 757 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) 

43.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.5 

Programy aktywnej 
integracji osób i grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym pracujących 
po opuszczeniu 

programu (łącznie z 
pracującymi na własny 

rachunek) (obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 875 Wartość docelowa: 1335 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

44.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej 
integracji osób i grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym –  projekty 
OPS i PCPR, 

Wartość docelowa: 6 191 Wartość docelowa: 1875 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) 

45.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej 
integracji osób i grup 

zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym –  projekty 
OPS i PCPR, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 
poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 4210 Wartość docelowa: 1062 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

46.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej 

Wartość docelowa: 3019 Wartość docelowa: 1875 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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integracji osób i grup 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym –  projekty 

OPS i PCPR, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym pracujących 
po opuszczeniu 

programu (łącznie z 
pracującymi na własny 

rachunek) (obligatoryjny) 

47.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.2.5 Rozwój 

usług społecznych, 
Liczba wspartych w 
programie miejsc 
świadczenia usług 

społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu 

(obligatoryjny) 
 

Wartość docelowa: 52 Wartość docelowa: 86 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

48.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.3.1 
Wsparcie sektora 

Wartość docelowa: 1 784 Wartość docelowa: 2 075 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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ekonomii społecznej, 
Liczba miejsc pracy 

utworzonych w 
przedsiębiorstwach 

społecznych 
(obligatoryjny) 

 

49.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

IX Włączenie społeczne, 
Podziałanie 9.3.1 
Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym pracujących 
po opuszczeniu 

programu (łącznie z 
pracującymi na własny 

rachunek) (obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 1 651 Wartość docelowa: 1 218 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

50.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Działanie 11.1 
Ograniczenie 

przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej 

oraz  zapewnienie 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne niezbędne 
na rynku pracy po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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równego dostępu do 
dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia 
podstawowego i 

średniego 

51.  Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Działanie 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia 

ogólnego, 
Liczba uczniów, którzy 

nabyli kompetencje 
kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy 

po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 30 703 Wartość docelowa: 27 819 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 

do zamian w RPO WSL 2014-2020 

52.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  
Działanie 1.3 

Profesjonalizacja IOB, 
Liczba instytucji 

otoczenia biznesu 
wspartych w zakresie 
profesjonalizacji usług 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 23 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 9 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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53.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  
Działanie 1.3 

Profesjonalizacja IOB, 
Liczba zaawansowanych 

usług (nowych lub 
ulepszonych) 

świadczonych przez  
instytucje otoczenia 

biznesu (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 103 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 9 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

54.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  
Działanie 1.3 

Profesjonalizacja IOB 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 230 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 200 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

55.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 

gospodarka, Działanie 1.3 
Profesjonalizacja IOB 

Liczba naukowców 
pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury 
badawczej (obligatoryjny), 
EPC, Regiony słabiej 
rozwinięte, 115, LSI/SL2014 

Brak wskaźnika Usunięto wskaźnik zgodnie z RPO WSL na lata 
2014-2020 

56.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  
Działanie 1.3 

Profesjonalizacja IOB 

Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury naukowo-
badawczej, zł, Regiony słabiej 
rozwinięte, 20 000 000,00,  
LSI/SL2014 

Brak wskaźnika Zrezygnowano ze wskaźnika ze względu na 
jego nieadekwatność dla typów wspieranych 
operacji i przyjętego modelu wdrożeniowego. 

57.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  

Liczba wspartych laboratoriów 
badawczych, szt., Regiony 
słabiej rozwinięte, 6, 

Brak wskaźnika Usunięty nieadekwatny wskaźnik 
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Działanie 1.3 
Profesjonalizacja IOB 

LSI/SL2014 

58.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  

Poddziałanie 1.4.1 
Zarządzanie i wdrażanie 

regionalnego ekosystemu 
innowacji  

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe (obligatoryjny), 
przedsiębiorstwa, Regiony słabiej 
rozwinięte, 30, LSI/SL2014 

Przeniesiono wskaźnik z Działania 1.3 

59.  Wskaźniki produktu, 
I Nowoczesna 
gospodarka,  

Poddziałanie 1.4.1 
Zarządzanie i wdrażanie 

regionalnego ekosystemu 
innowacji 

Brak wskaźnika Liczba przedsięwzięć i projektów w 
inteligentnych specjalizacjach, szt., 
Regiony słabiej rozwinięte, 1, 
LSI/SL2014 

Uwzględniono adekwatny dla poddziałania 
wskaźnik. 

60.  Wskaźniki produktu, 
II Cyfrowe śląskie 

Działanie 2.1 Wsparcie 
rozwoju cyfrowych usług 

publicznych,  

Brak wskaźnika  Liczba uruchomionych platform 
cyfrowych informujących o 
zanieczyszczeniu powietrza o 
charakterze co najmniej 
ponadlokalnym 
 
Szacunkowa wartość docelowa 
(2023): 1 szt. 

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 
wskaźnika. 

61.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Poddziałanie 3.1.1 
Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na 

obszarach typu 

Szacowana wartość docelowa: 
28,6 

Szacowana wartość docelowa: 26,5 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 



 

 

191 

brownfield – ZIT 
Powierzchnia 

przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 
(obligatoryjny) 

62.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Poddziałanie 3.1.2 
Tworzenie terenów 
inwestycyjnych na 

obszarach typu 
brownfield – RIT 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 

inwestycyjnych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
4,4 

Szacowana wartość docelowa: 6,5 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

63.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Poddziałanie 3.1.3 
Rozwój profesjonalnych 
usług świadczonych na 
rzecz przedsiębiorców - 

konkurs 

Liczba instytucji otoczenia 
biznesu wspartych w zakresie 
profesjonalizacji usług 

Brak wskaźnika Usunięcie wskaźnika zgodnie ze zmianami 
RPO WSL 2014-2020 

64.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP, Liczba 
przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje 
(obligatoryjny)  

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 235 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 265 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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65.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP, Liczba 
przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu 
wprowadzenia 

produktów nowych dla 
rynku (obligatoryjny)  

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 23 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 222 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

66.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP, Liczba 
przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu 
wprowadzenia 

produktów nowych dla 
firmy (obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 235 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 250 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

67.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP, Inwestycje 
prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023):   575 032 557,1 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 611 487 702,10 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

68.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP, Liczba 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 58 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 178 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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wdrożonych wyników 
prac B+R 

69.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych 
w zakresie wdrożenia wyników 
prac B+R, szt.,  Regiony słabiej 
rozwinięte, 155, LSI/SL2014 

Uwzględniono adekwatny dla działania 
wskaźnik.  

70.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 
Działanie 3.3 Technologie 

informacyjno-
komunikacyjne w 

działalności 
gospodarczej, Liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 312 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 269 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

71.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, 3.5.1 
Promocja gospodarcza 

regionu 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe, szt., Regiony słabiej 
rozwinięte, 228, LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 

72.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, 3.5.1 
Promocja gospodarcza 

regionu 

Brak wskaźnika Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o 
charakterze międzynarodowym, 
szt., Regiony słabiej rozwinięte, 52, 
LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 
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73.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, 3.5.2 
Modelowanie 

działalności eksportowej 
MŚP 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe, szt., Regiony słabiej 
rozwinięte, 40, LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 

74.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, 3.5.2 
Modelowanie 

działalności eksportowej 
MŚP 

Brak wskaźnika Liczba opracowanych rozwiązań 
modelowych w zakresie 
internacjonalizacji, szt., Regiony 
słabiej rozwinięte, 2, LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 

75.  Wskaźniki produktu, 
III Konkurencyjność MŚP, 

Działanie 3.5 
Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, 3.5.3 
Internacjonalizacja MŚP 

Brak wskaźnika Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje, szt., 
Regiony słabiej rozwinięte, 0, 85, 
LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik ze względu na dodanie 
nowego działania w SZOOP 

76.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.1 
Odnawialne źródła 

Szacowana wartość docelowa: 
18 

Szacowana wartość docelowa: 19 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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energii – ZIT, Liczba 
wybudowanych 

jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

(obligatoryjny) 
 

77.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.1 
Odnawialne źródła 
energii – ZIT; Liczba 

wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
21 

Szacowana wartość docelowa: 22 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

78.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.1 
Odnawialne źródła 

energii – ZIT; Szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 

Szacowana wartość docelowa: 
2 283 

Szacowana wartość docelowa: 2 
465 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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(obligatoryjny) 

79.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.2 
Odnawialne źródła 
energii – RIT, Liczba 

wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
(obligatoryjny) 

 

Szacowana wartość docelowa: 
10 

Szacowana wartość docelowa: 11 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

80.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.2 
Odnawialne źródła 
energii – RIT; Liczba 

wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
15 

Szacowana wartość docelowa: 13 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

81.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 

Szacowana wartość docelowa: 
1289 

Szacowana wartość docelowa: 
1391 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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energetyczna, 
odnawialne źródła 

energii i gospodarka 
niskoemisyjna, 

Poddziałanie 4.1.2 
Odnawialne źródła 

energii – RIT; Szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 

(obligatoryjny) 

82.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.3 
Odnawialne źródła 

energii – konkurs, Liczba 
wybudowanych 

jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

(obligatoryjny) 
 

Szacowana wartość docelowa: 
15 

Szacowana wartość docelowa: 13 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

83.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 

Szacowana wartość docelowa: 
2 

Szacowana wartość docelowa: 3 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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Poddziałanie 4.1.3 
Odnawialne źródła 

energii – konkurs; Liczba 
wybudowanych 

jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

84.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.1.3 
Odnawialne źródła 
energii – konkurs; 
Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 
cieplarnianych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
1953 

Szacowana wartość docelowa: 
1669 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

85.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.1 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 

Szacowana wartość docelowa: 
20 

Szacowana wartość docelowa: 21 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej ZIT; Liczba 
wybudowanych 

jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

(obligatoryjny) 

86.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.1 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej ZIT; Liczba 

wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
20 

Szacowana wartość docelowa: 21 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

87.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 

Szacowana wartość docelowa: 
379 

Szacowana wartość docelowa: 392 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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Poddziałanie 4.3.1 
Efektywność 

energetyczna i 
odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze 
publicznej i 

mieszkaniowej ZIT; Liczba 
gospodarstw domowych 

z lepszą klasą zużycia 
energii (obligatoryjny) 

88.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.1 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej ZIT; 
Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 
cieplarnianych 
(obligatoryjny)) 

Szacowana wartość docelowa: 
4438 

Szacowana wartość docelowa: 
4585 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

89.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

Szacowana wartość docelowa: 
12 

Szacowana wartość docelowa: 11 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.2 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej RIT; 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
(obligatoryjny) 

90.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.2 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej RIT; 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

Szacowana wartość docelowa: 
12 

Szacowana wartość docelowa: 11 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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(obligatoryjny) 

91.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.2 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej RIT; 
Liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą 
zużycia energii 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
229 

Szacowana wartość docelowa: 219 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

92.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.2 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 

Szacowana wartość docelowa: 
2674 

Szacowana wartość docelowa: 
2563 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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mieszkaniowej RIT; 
Szacowany roczny 

spadek emisji gazów 
cieplarnianych 
(obligatoryjny)) 

93.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.3.4 

Efektywność 
energetyczna i 

odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze 

publicznej i 
mieszkaniowej konkurs; 

Szacowany roczny 
spadek emisji gazów 

cieplarnianych 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
799 

Szacowana wartość docelowa: 763 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

94.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 

kogeneracja; Dodatkowa 

Szacowana wartość docelowa: 
28 

Szacowana wartość docelowa: 12,6 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej w 

warunkach 
wysokosprawnej 

kogeneracji 
(obligatoryjny) 

95.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 

kogeneracja; Dodatkowa 
zdolność wytwarzania 
energii elektrycznej w 

warunkach 
wysokosprawnej 

kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
28 

Szacowana wartość docelowa: 12,6 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

96.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 

kogeneracja; Dodatkowa 
zdolność wytwarzania 

energii cieplnej w 

Szacowana wartość docelowa: 
27 

Szacowana wartość docelowa: 
12,15 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 



 

 

205 

warunkach 
wysokosprawnej 

kogeneracji 
(obligatoryjny) 

97.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 
kogeneracja; Liczba 

wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i 
cieplnej w ramach 

kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
45 

Szacowana wartość docelowa: 21 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

98.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 
kogeneracja; Liczba 

przebudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i 
cieplnej w ramach 

Szacowana wartość docelowa: 
5 

Szacowana wartość docelowa: 1 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 
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kogeneracji 
(obligatoryjny) 

99.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 
kogeneracja; Liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa: 
50 

Szacowana wartość docelowa: 22 Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

100.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 
4.4 Wysokosprawna 

kogeneracja; Szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 

Szacowana wartość docelowa: 
8134 

Szacowana wartość docelowa: 
3660,3 

Zaktualizowano wartość wskaźnika zgodnie z 
RPO WSL na lata 2014-2020 

101.  Wskaźniki produktu  
IV Efektywność 
energetyczna, 

odnawialne źródła 
energii i gospodarka 

niskoemisyjna, 
Poddziałanie 4.5.3 

Brak wskaźnika Długość wspartej infrastruktury 
rowerowej 
 
Szacunkowa wartość docelowa 
(2023): 24 km 

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 
wskaźnika 
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Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne 
oświetlenie – konkurs 

102.  Wskaźniki produktu,  
V Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 
zasobów, 

Działanie 5.2 Gospodarka 
odpadami 

Brak wskaźnika Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 
 
Szacunkowa wartość docelowa 
(2023): 19 szt 

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 
wskaźnika 

103.  Wskaźniki produktu,  
V Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 
zasobów, 

Działanie 5.2 Gospodarka 
odpadami - ZIT 

Brak wskaźnika Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,  
 
Szacunkowa wartość docelowa 
(2023): 16 szt. 

Ujednolicenie względem RPO. Dodanie 

wskaźnika. Wartość oszacowana na 

podstawie podziału alokacji pomiędzy ZIT 

(ok.75%) i RIT (ok. 25%).  

Łączna wartość wskaźnika na działaniu – 19 
szt. 

104.  Wskaźniki produktu,  
V Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 
zasobów, 

Działanie 5.2 Gospodarka 
odpadami - RIT 

Brak wskaźnika Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych,  
 
Szacunkowa wartość docelowa 
(2023): 3 szt. 

Ujednolicenie względem RPO. Dodanie 

wskaźnika.  Wartość oszacowana na 

podstawie podziału alokacji pomiędzy ZIT 

(ok.75%) i RIT (ok. 25%). 

Łączna wartość wskaźnika na działaniu – 19 
szt. 
 

105.  Wskaźniki produktu,  
V Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 
zasobów, 

Działanie 5.5 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 9 szt. 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 18 szt. 

Ujednolicenie względem RPO.  
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Wzmocnienie potencjału 
służb ratowniczych, 
Liczba zakupionych 

wozów pożarniczych 
wyposażonych w sprzęt 

do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof 
oraz 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych 

doposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

(obligatoryjny) 
 
 

106.  Wskaźniki produktu,  
VI Transport,  

Działanie 6.1 Drogi 
wojewódzkie, powiatowe 

i gminne, 

Brak wskaźników  Długość wybudowanych dróg 
powiatowych 

 

 Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

 

 Długość wybudowanych dróg 
gminnych 

 

 Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 
wskaźników 
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107.  Wskaźniki produktu,  
VI Transport,  

Działanie 6.2 Transport 
kolejowy 

Brak wskaźników  Liczba wybudowanej, 
rozbudowanej, 
modernizowanej 
infrastruktury do obsługi i 
serwisowania 

 

 Liczba dokumentacji w 
ramach kolejowych 
projektów 
przygotowawczych  

Ujednolicenie względem RPO. Dodatnie 
wskaźnika 

108.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.1 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT  

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 822 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 828 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

109.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.1 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 138 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 104 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT  

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

110.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.1 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT  

Brak wskaźnika Liczba osób  pracujących  
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

Szacowana wartość docelowa 

(2023): 14 

 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 

111.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.2 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – RIT 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 406 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 394 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

112.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.2 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – RIT 

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 68 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 51 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

113.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.2 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy  
na obszarach 
rewitalizowanych – RIT 

Brak wskaźnika Liczba osób  pracujących  
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 3 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 
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114.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia 
 - konkurs 

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 2369 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 1754 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

115.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia 
 - konkurs 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 13 936 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 14 051 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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(obligatoryjny) 

116.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia 
 - konkurs 

 

Brak wskaźnika Liczba osób  pracujących  
znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 266 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 

117.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.1.4 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez 
zatrudnienia 
 - projekty 
pozakonkursowe EURES 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny). 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 191 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 197 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 
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118.  Wskaźniki produktu: 

Działanie 7.2 Poprawa 
zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących 
pracy i pozostających bez 
zatrudnienia 
 - projekty 
pozakonkursowe (dla 
publicznych służb 
zatrudnienia) 

Liczba osób 
bezrobotnych, w tym 
długotrwale 
bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 
(obligatoryjny). 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 33 564 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 33 823 

Przeliczono wartość wskaźnika uwzględniając 
zmiany w RPO WSL na lata 2014-2020 

119.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.3.1 
Promocja 
samozatrudnienia na 
obszarach 
rewitalizowanych – ZIT 

Brak wskaźnika Liczba osób pracujących które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 4 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 

120.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.3.2 
Promocja 
samozatrudnienia na 

Brak wskaźnika Liczba osób pracujących które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 
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obszarach 
rewitalizowanych– RIT 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 1 

121.  Wskaźniki produktu: 

Poddziałanie 7.3.3 
Promocja 
samozatrudnienia – 
konkurs 

Brak wskaźnika Liczba osób pracujących które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 15 

Wprowadzony nowy wskaźnik zgodnie ze 
zmienionymi zapisami RPO WSL na lata 2014-
2020 

122.  Wskaźnik produktu, 
VIII Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 

wiedzy, 
Poddziałanie 8.3.2 

Realizowanie aktywizacji 
zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej, 

Liczba osób objętych 
programem zdrowotnym 
dzięki EFS (obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 30 686 Wartość docelowa: 26 699 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

123.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.1.1 
Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – 

ZIT, 
Liczba środowisk 

Wartość docelowa: 272 Wartość docelowa: 250 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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objętych programami 
aktywności lokalnej 

(obligatoryjny) 

124.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.1.2 
Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – 

RIT, 
Liczba środowisk 

objętych programami 
aktywności lokalnej 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 83 Wartość docelowa: 76 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

125.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.1.4 
Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - 

wsparcie działań 
wynikających LSR  

obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie, 
Liczba środowisk 

objętych programami 
aktywności lokalnej 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 63 Wartość docelowa: 16 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

126.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Wartość docelowa: 1 387 Wartość docelowa: 744 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Poddziałanie 9.1.4 
Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - 

wsparcie działań 
wynikających LSR  

obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie 

(obligatoryjny) 

127.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.1.5 
Programy aktywnej 

integracji osób i grup 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 5 105 Wartość docelowa: 7 767 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

128.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Wartość docelowa: 17 609 Wartość docelowa: 10 908 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Poddziałanie 9.1.6 
Programy aktywnej 

integracji osób i grup 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym –  projekty 

OPS i PCPR, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w programie 

(obligatoryjny) 

129.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.1 
Rozwój usług 
społecznych i 

zdrowotnych -  ZIT, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 3 480 Wartość docelowa: 2 694 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

130.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.2 

Wartość docelowa:  1 298 Wartość docelowa: 1 005 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Rozwój usług 
społecznych i 

zdrowotnych -  RIT, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

131.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.3 
Rozwój usług 
społecznych i 

zdrowotnych – OSI, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa:  3 256 Wartość docelowa: 2 520 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

132.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.4 
Rozwój usług 

społecznych –wsparcie 

Wartość docelowa:  1 447 Wartość docelowa: 1 000 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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działań wynikających z 
LSR  obejmujących 
obszary wiejskie i 

rybackie, 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

133.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.5 
Rozwój usług 
społecznych, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa:  2 550 Wartość docelowa: 1 911 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

134.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.6 
Rozwój usług 
zdrowotnych, 

Wartość docelowa:  6 313 Wartość docelowa: 8 360 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w 
programie (obligatoryjny) 

135.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.7 
Rozwój usług 
adopcyjnych, 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym objętych 
usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa:  820 Wartość docelowa: 681 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

136.  Wskaźnik produktu, 
IX Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.3.1 
Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej, 
Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa:  2 080 Wartość docelowa: 2 207 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

137.  Wskaźnik produktu, X 
Rewitalizacja oraz 

Wartość pośrednia (2018): 9,4 Wartość pośrednia (2018): 3,3 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, Poddziałanie 

10.3.1 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych – ZIT, 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

(obligatoryjny) 

138.  Wskaźnik produktu, X 
Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, Poddziałanie 

10.3.2 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych – RIT, 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

(obligatoryjny) 

Wartość pośrednia (2018): 5 Wartość pośrednia (2018): 1,8 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

139.  Wskaźnik produktu, X 
Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, Poddziałanie 

10.3.3 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych – 
konkurs, Powierzchnia 

obszarów objętych 
rewitalizacją 

(obligatoryjny) 

Wartość pośrednia (2018): 2 Wartość pośrednia (2018): 0,7 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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140.  Wskaźnik produktu, X 
Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, Poddziałanie 

10.3.4 Rewitalizacja 
obszarów 

zdegradowanych – OSI, 
Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

(obligatoryjny) 

Wartość pośrednia (2018): 6,2 Wartość pośrednia (2018): 2,2 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

141.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Poddziałanie 11.1.1 

Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – ZIT, 
11.1.2 Wzrost 

upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – RIT, 
11.1.3 Wzrost 

upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – konkurs 

Brak zapisu Liczba godzin zajęć dodatkowych 
zwiększających szanse edukacyjne 
dzieci w edukacji przedszkolnej 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020. Wskaźnik 
produktu o charakterze specyficznym – 
zgodnie z Wytycznymi Wytyczne w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. 

142.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  
Poddziałania: 11.1.1, 

11.1.2, 11.1.3 

Brak zapisu Wartość docelowa: 0 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Liczba godzin zajęć 
dodatkowych 

zwiększających szanse 
edukacyjne dzieci  w 

edukacji przedszkolnej 

143.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Poddziałanie 11.1.3 

Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – konkurs, 

Liczba miejsc 
wychowania 

przedszkolnego 
dofinansowanych w 

programie (obligatoryjny) 

Wartość docelowa:  2 526 Wartość docelowa: 1 507 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

144.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Poddziałanie  11.1.4 

Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego  

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie 
(obligatoryjny) 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych na rynku pracy w 
programie (obligatoryjny) 
 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

145.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego, 
Poddziałanie  11.1.4 

Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego, 

Liczba uczniów objętych 

Wartość docelowa:  47 236 Wartość docelowa:  46 366 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 

kluczowych lub 
umiejętności 

uniwersalnych na rynku 
pracy w programie 

(obligatoryjny) 

146.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  
Działanie 11.2 

Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego 

do potrzeb lokalnego 
rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów, 

Brak zapisu Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w programie 

Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

147.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  
Poddziałanie 11.2.1 

Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT, 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 

umiejętności 
uniwersalnych 

niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

Brak zapisu Wartość docelowa: 1 474 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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148.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  
Poddziałanie 11.2.2 

Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT, 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 

umiejętności 
uniwersalnych 

niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

Brak zapisu Wartość docelowa: 146 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

149.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  
Poddziałanie 11.2.3 

Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs, 
Liczba uczniów szkół i 
placówek kształcenia 

zawodowego 
uczestniczących w 

stażach i praktykach u 
pracodawcy 

(obligatoryjny) 

Wartość docelowa: 1 996 Wartość docelowa: 1 396 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 

150.  Wskaźnik produktu, 
XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego,  

Brak zapisu Wartość docelowa: 276 Konieczność dostosowania zapisów SZOOP 
do zamian w RPO WSL 2014-2020 
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Poddziałanie 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego- konkurs, 
Liczba uczniów objętych 

wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 

kluczowych lub 
umiejętności 

uniwersalnych 
niezbędnych na rynku 

pracy w programie 
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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 
Zagospodarowanie 
terenów prawego 
brzegu Wisły w 
rejonie Strumienia i 
Zabłocia 

Wszystkie zapisy związane z projektem Usunięcie wszystkich zapisów 
związanych z projektem 

Rezygnacja z realizacji 

2.  7.2 (2019 i 2020) 
Wzrost aktywności 
zawodowej osób bez 
zatrudnienia  

Brak zapisów  Tytuł projektu: „Wzrost aktywności 
zawodowej osób bez zatrudnienia” 
 
Podmiot zgłaszający: WUP Katowice 
 
Data identyfikacji: 25.09.2014 (Zgodnie z 
Kontraktem Terytorialnym dla 
Województwa Śląskiego z późniejszymi 
zmianami) 
 
Podmiot, który będzie wnioskodawcą: 
Powiatowe Urzędy pracy z terenu 
województwa śląskiegoi 
 
Szacowana całkowita wartość projektu 

Identyfikacja nowego projektu  
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(PLN): 145 374 684,00 
 
Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych (PLN): 145 374 684,00  
 
Duży projekt: ND 
 
Szacowany wkład UE: 123 568 481,40 
 
Zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami:  
 
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie: 
8 469 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem: 4 743 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie: 249 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie: 1 837 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie: 7 845 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie: 1 063 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu: 5 420 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu: 3 259 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej: 1 074 



 

 

230 

 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie: I kwartał 2019 r. 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin rozpoczęcia realizacji projektu: 
I kwartał 2019 r. 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin zakończenia realizacji projektu: 
IV kwartał 2020 r. 

3.  10.3.4 
„Stary kościół – 
nowa społeczność” – 
remont i adaptacja 
budynku 

Wszystkie zapisy związane z projektem Usunięcie wszystkich zapisów 
związanych z projektem 

Usunięcie projektu z wykazu na skutek 
negatywnej oceny merytorycznej 

4.  11.2.3 
„Śląskie. Techno-
Straże” 

Brak zapisów  Tytuł projektu: „Śląskie. Techno-Straże” 
 
Podmiot zgłaszający: Samorząd 
Województwa Śląskiego/Wydział EFS 
 
Data identyfikacji: 13.09.2018 r. 
 
Podmiot, który będzie wnioskodawcą: 
Samorząd Województwa 
Śląskiego/Wydział EFS 
 
Szacowana całkowita wartość projektu 
(PLN): 20 000 000,00 

Identyfikacja nowego projektu 
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Szacowana wartość kosztów 
kwalifikowalnych (PLN): 20 000 000,00 
 
Duży projekt: ND 
 
Szacowany wkład UE: 17 000 000,00 
 
Zakładane efekty projektu wyrażone 
wskaźnikami:  
 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu: 17 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy: 371 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
Instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie: 21 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy po opuszczeniu programu: 73 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie: I kwartał 2019 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin rozpoczęcia realizacji projektu:  
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II kwartał 2019 
 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin zakończenia realizacji projektu: 
II kwartał 2022 

 

                                                           
i Tryb pozakonkursowy zostanie zastosowany do 100% podmiotów z grupy podmiotów zidentyfikowanych w załączniku, jako uprawnione do aplikowania, a więc wszystkie 

31 PUP  z woj. śląskiego  zostaną wezwane do złożenia projektów w ramach naboru 


