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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

I. Ogólny opis programu operacyjnego oraz głównych warunków realizacji 

1.1. Informacje podstawowe 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 

Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca Decyzję Wykonawczą 

C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego 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 opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008. 

W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało 11 osi priorytetowych, 7 współfinansowanych 

z EFRR oraz 4 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej) z EFS. Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w 

pakiecie rozporządzeń dotyczących perspektywy 2014-2020 RPO WO 2014-2020 realizuje 

określone cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne. Transpozycja priorytetów inwestycyjnych 

na działania i poddziałania RPO WO 2014-2020 została przedstawiona w Załączniku nr 1 do SZOOP 

RPO WO 2014-2020 (EFS).  

Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, w tym 265 814 879,00 EUR z EFS. W realizację 

Programu zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne 

zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia Programu 

będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach 

Programu. Podstawę obliczania wkładu UE w ramach RPO WO 2014-2020 stanowią całkowite 

wydatki kwalifikowalne. W Programie wyodrębniona została rezerwa wykonania w wysokości 6% 

jego całkowitej alokacji EFS. 

Działania podejmowane w ramach EFS przyczynią się do realizacji jednego z celów rozwojowych 

EU2020 zakładającego ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Służyć temu będą 

interwencje podejmowane w obszarze zatrudnienia, adaptacyjności pracowników i 

przedsiębiorstw, zdrowia,  włączenia społecznego i zawodowego oraz edukacji. Działania 

poprawiające warunki życia w regionie, będą przeciwdziałać niekorzystnym trendom 

demograficznym, które szczególnie dotkliwie dotykają województwo opolskie. Program umożliwi 

realizację celów zdefiniowanych w SSD. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2010 został opracowany zgodnie z 

wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi 

priorytetowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wpływ na jego treść mają 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  6 

uwarunkowania określone w RPO WO 2014-2020, zapisy wytycznych ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego oraz wyniki konsultacji.  

1.2. Horyzontalne zasady realizacji Programu 

Wśród priorytetów EU2020 szczególne miejsce zajmuje zrównoważony wzrost, tj. transformacja 

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. 

Wdrażanie tych założeń wymaga zintegrowania polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej 

na poziomie państw członkowskich i regionów, postrzegania środowiska jako ograniczonego 

potencjału gospodarczego  i odpowiedzialnego czerpania z zasobów. Wdrażanie Programu będzie 

zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – projekt Programu został poddany strategicznej 

ocenie oddziaływania na środowisko, a w procesie programowania zapewniony został udział 

partnerów ze środowisk przyrodniczych, uczestniczących w pracach Zespołu ds. RPO WO 2014-

2020, jak i Grupy roboczej wspierającej prace nad RPO WO 2014-2020. Na etapie wdrażania oraz 

monitorowania zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli ww. środowisk w KM RPO WO. 

Procesowi wyboru projektów towarzyszą kryteria merytoryczne badające m.in. wpływ projektu na 

polityki horyzontalne UE.  

Podczas przygotowania oraz realizacji RPO WO 2014-2020 podejmowane są kroki mające na celu 

zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizacja wskazanej zasady na 

etapie przygotowania Programu została zapewniona m.in. poprzez włączenie w prace nad 

dokumentem oraz udział w konsultacjach społecznych przedstawicieli podmiotów zajmujących się 

problematyką niedyskryminacji, niepełnosprawności i równości płci. Podczas wdrażania RPO WO 

2014-2020 zasada niedyskryminacji obowiązuje w szczególności podczas oceny i wyboru wniosków 

o dofinansowanie, głównie poprzez zdefiniowane w uzasadnionych przypadkach kryteria wyboru 

projektów uwzględniające potrzeby konkretnych grup społecznych oraz zapewniające dostęp do 

wsparcia osobom z grup zmarginalizowanych. Dodatkowo, ze względu na szczególnie trudną 

sytuację osób z niepełnosprawnościami, na etapie planowania i wdrażania Programu mają 

zastosowanie postanowienia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, Europejskiej 

strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 oraz doświadczenia organizacji działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

Fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest dążenie we wszystkich podejmowanych 

działaniach do równości szans kobiet i mężczyzn, przyczyniając się tym samym do budowy 

społeczeństwa rzeczywiście opartego na równości szans płci. RPO WO 2014-2020 będzie 

realizować zasadę równości szans płci propagując równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

podejmowanych przedsięwzięciach, zwalczając jednocześnie wszelkie przejawy dyskryminacji na 
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tym polu. Zasada równości szans płci będzie wdrażana na każdym etapie realizacji Programu. 

Rzeczywista realizacja zaplanowanych działań równościowych będzie sprawdzana na poziomie 

monitoringu i ewaluacji. 

1.3. Tryby wyboru projektów 

Wybór projektu uzależniony jest od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO WO 2014-

2020 (zgodnie z art. 125 pkt. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013) oraz od podjęcia przez IZ decyzji o jego dofinansowaniu. Kryteria formalne oraz 

merytoryczne są jednakowe dla wszystkich wnioskodawców projektów dotyczących danej 

kategorii operacji RPO WO 2014-2020. Wykaz wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych 

stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

W ramach RPO WO 2014-2020 wybór projektów odbywać się będzie przy zastosowaniu trybów, tj.:  

-  konkursowego, 

- pozakonkursowego1 

§ . o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. 

– Prawo zamówień publicznych2. 

Informacja o stosowanych trybach wyboru projektów została określona dla każdej Osi priorytetowej 

w RPO WO 2014-2020 w punkcie dot. kierunkowych zasad wyboru operacji. 

Za przeprowadzenie naboru oraz ocenę projektów odpowiedzialna jest IOK. Organizacja konkursów 

przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO WO 2014-2020, dla poszczególnych działań/poddziałań 

odbywa się zgodnie z podziałem wskazanym w RPO WO 2014-2020.  

W przypadku procedury pozakonkursowej złożenie wniosku o dofinansowanie projektu następuje 

na wezwanie IZ RPO WO 2014-2020/IP RPO WO 2014-2020, które zawiera informację dotyczącą 

kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku o dofinansowanie projektu, a także terminu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz orientacyjnego terminu oceny projektu.  

1.3.1 Konkursowa procedura wyboru projektów  

Procedura wyboru projektów w trybie konkursowym wdrażana jest przez IZ RPO WO 2014-2020 

oraz IP RPO WO 2014-2020. 

                                                           
1  Nie dotyczy projektów z pomocy technicznej. 
2 We wskazanym trybie mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych,  
o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  8 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach procedury konkursowej poprzedza 

ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie 

internetowej IOK na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o 

dofinansowanie projektu. IOK przeprowadza konkurs na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO 

WO 2014-2020 regulaminu, który zamieszczany jest na stronie internetowej IOK oraz na portalu 

Funduszy Europejskich. 

Ø Składanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poszczególnych działań/poddziałań 

RPO WO 2014-2020 odbywa się w Punkcie Przyjmowania Wniosków właściwej IOK w terminie 

ściśle określonym w ogłoszeniu o konkursie.  

Etapy oceny: 

Ø Etap I – ocena formalna (obligatoryjna)  –  trwa do 45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

naboru wniosków, dokonywana w oparciu o kryteria formalne w systemie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

przez członków KOP. Ocena jest prowadzona wraz z identyfikacją braków w zakresie warunków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

Ø Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna) – trwa do 55 dni kalendarzowych od dnia 

następnego po zakończeniu oceny formalnej, przeprowadzana przez członków KOP w oparciu o 

listy sprawdzające do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla danego 

działania/poddziałania. Ocena jest prowadzona wraz z identyfikacją braków w zakresie warunków 

formalnych lub oczywistych omyłek. 

Projekt, który otrzymał łącznie min. 60% maksymalnej liczby punktów oraz spełnił wszystkie 

kryteria bezwzględne może zostać skierowany do III etapu oceny tj. Negocjacji. W przypadku gdy 

oceniający oraz Przewodniczący KOP uznają, że nie jest konieczne przeprowadzenie negocjacji 

projekt kierowany jest bezpośrednio do rozstrzygnięcia konkursu. 

IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość połączenia etapu oceny formalnej oraz oceny 

merytorycznej w jeden etap tj. ocenę formalno-merytoryczną, trwającą do 100 dni 

kalendarzowych. Informacja o zastosowaniu oceny formalno-merytorycznej zawarta jest 

każdorazowo w Regulaminie konkursu. 

 

Ø Etap III – negocjacje (nieobligatoryjne) - trwają do 45 dni kalendarzowych i mogą być 

przeprowadzone przez wyznaczonych przez Przewodniczącego KOP członków KOP. Negocjacje 

stanowią proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od wnioskodawców, korygowania projektu w 

oparciu o uwagi oceniających i/lub przewodniczącego KOP dotyczące spełniania kryteriów wyboru 

projektów. Etap zakończony jest weryfikacją spełnienia zerojedynkowego kryterium wyboru 
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projektów w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających i/lub 

przewodniczącego KOP. Jeśli wynik oceny jest pozytywny, wówczas kryterium zostanie uznane za 

spełnione i projekt otrzyma ocenę pozytywną. W przeciwnym wypadku ocena będzie negatywna.  

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT, po zakończeniu prac KOP następuje proces 

sprawdzenia kwalifikowalności  projektów w ramach programu (dot. poprawności stosowania 

kryteriów oraz przejrzystości wyboru) dokonywany przez IP WUP. 

Czas opisanej weryfikacji wynosi do 20 dni kalendarzowych. W sytuacji pozytywnej weryfikacji 

projektów IP WUP przekazuje do Związku ZIT informację o konieczności przekazania do IZ RPO WO 

2014-2020 listy ocenionych projektów rekomendowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska, celem podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego ostatecznej decyzji o wyborze 

projektów do dofinansowania. 

Ø Rozstrzygnięcie konkursu – na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów 

w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich projektów oraz dostępnej 

alokacji, ZWO w formie uchwały podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu oraz w 

konsekwencji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych 

działań/poddziałań RPO WO 2014-2020. 

Konkursowa procedura wyboru projektów szczegółowo opisana jest w Regulaminie konkursu i 

Regulaminie pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-

2020. 

1.3.2 Pozakonkursowa procedura wyboru projektów3 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego musi być zgodne z zapisami dokumentu pn. 

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa zatwierdzonego przez 

Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. oraz może mieć miejsce tylko przy spełnieniu dwóch 

warunków, o których mowa  w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj.: 

1. wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel projektu, może być 

wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu, 

                                                           
3 Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. Zasady dotyczące 
procesu naboru, oceny i wyboru wniosków określa Instrukcja dotycząca realizacji projektów pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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2. dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub 

regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych. 

Zidentyfikowane projekty zamieszcza się w SZOOP (EFS) w celach informacyjnych4. W przypadku 

pojawienia się nowych zidentyfikowanych projektów dokument ten podlega aktualizacji w tym 

zakresie. 

Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. 

Zasady dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków określa Instrukcja dotycząca realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) Wytycznych 

w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy składania 

wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej dostosowane są do harmonogramu 

prac nad budżetem województwa opolskiego, ponieważ beneficjenci pomocy technicznej 

zobowiązani są do ujęcia środków na finansowanie PDz w projekcie budżetu województwa. 

Jednocześnie powyższy tryb ma zastosowanie także w odniesieniu do wyboru Menadżera 

Funduszu Funduszy. 

Ocena projektu pozakonkursowego 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu następuje na pisemne wezwanie IZ RPO WO 2014-

2020/IP RPO WO 2014-2020 w terminie przez nią wyznaczonym.  

Wezwanie określa w szczególności: 

1) nazwę i adres właściwej instytucji, 

2) miejsce i formę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nim 

braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawiania w nim oczywistych omyłek, 

3) czynności, które powinny zostać dokonane przed zawarciem umowy o dofinansowanie 

projektu albo podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu, oraz wymagane dokumenty i 

terminy ich przedłożenia właściwej instytucji, 

4) formę i sposób komunikacji między wnioskodawcą a właściwą instytucją, w tym wzywania 

wnioskodawcy do uzupełniania lub poprawiania projektu w trakcie jego oceny w części 

dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, a także skutki 

niezachowania wskazanej formy komunikacji, 

                                                           
4 Proces identyfikacji nie dotyczy projektów pomocy technicznej. 
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5) formę złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o świadomości skutków niezachowania 

wskazanej formy komunikacji. 

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie IZ RPO WO 

2014-2020/IP RPO WO 2014-2020 ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego 

upływu ostatecznego terminu projekt zostaje wykreślony z wykazu projektów zidentyfikowanych 

stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP (EFS). 

W przypadku projektów pomocy technicznej funkcję wniosku o dofinansowanie projektu pełni 

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020. Wzór Planu Działań zawarty jest w Instrukcji 

dotyczącej realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Ocena formalna projektów pozakonkursowych trwa do 45 dni kalendarzowych, 

natomiast  merytoryczna do 100 dni kalendarzowych. IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość 

połączenia etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej w jeden etap tj. ocenę formalno-

merytoryczną trwającą do 145 dni kalendarzowych. Informacja o zastosowaniu oceny formalno-

merytorycznej zawarta jest każdorazowo w piśmie wzywającym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu. Po zakończeniu oceny wnioskodawca otrzymuje informację o wynikach 

oceny wraz z uzasadnieniem.    

Projekty dot. wyboru podmiotu pełniącego funkcję Menedżera Funduszu Funduszy w ramach 

właściwych działań  EFS, oceniane są w jednym etapie tj. ocenie formalno-merytorycznej bez 

powoływania KOP wraz z weryfikacją wymogów formalnych, który trwa do 30 dni kalendarzowych. 

Z wnioskodawcami projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację IZ RPO WO 2014-2020/IP 

RPO WO 2014-2020 (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) podpisuje umowę o dofinansowanie, bądź 

w przypadku projektów własnych IZ RPO WO 2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu.  

Szczegółowy opis dotyczący wzywania, składania oraz oceny projektów pozakonkursowych został 

zamieszczony w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów, która stanowi załącznik do 

pisma wzywającego. W przypadku projektów pozakonkursowych projekt może zostać oceniony 

pozytywnie lub negatywnie.  

Dla projektów pomocy technicznej pozytywna ocena oznacza w tym przypadku spełnienie 

wszystkich kryteriów, wskazanych dla Osi Priorytetowej XI RPO WO 2014-2020, dzięki czemu dany 

projekt PT ma możliwość uzyskania dofinansowania. 
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II. Opis poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 
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OŚ PRIORYTETOWA VII  

Konkurencyjny rynek pracy 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej 
pozycji na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia 

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych dzięki środkom przekazanym na 
założenie działalności gospodarczej 

Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku aktywności 
zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych 

Cel szczegółowy 4: Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich pracowników do 
potrzeb regionalnej gospodarki 

Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków zawodowych 

Cel szczegółowy 6: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości 
zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Społeczny 

95 207 517,00 euro 

5. Instytucja 

zarządzająca 

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych 

Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 

poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej pozycji 

na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia 
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8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego 

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu 

2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  

3) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej  

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie  

2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 

w programie  

3) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie  

4) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  
w programie  

5) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie  

6) Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie  

7) Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych 
wsparciem w programie  

8) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia  
9) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia 

10. Typy projektów 1) Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w tym m.in.5: 

a) szkolenia, 

b) staże, 
c) przygotowanie zawodowe dorosłych, 
d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 

e) prace interwencyjne, 

f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo 

związane z podjęciem działalności gospodarczej, 
g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) dla skierowanego 

bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, 

                                                           
5 W ramach projektu realizowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy w 
ramach projektu realizowane będą formy pomocy zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
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posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub 
bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, 

h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze 
czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy 
po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub 
bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w 
okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny 
zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi 

na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki 
nad osobą zależną, 

i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, 

który ukończył 50 rok życia. 

11. Typ beneficjenta  1) Powiatowe urzędy pracy z województwa opolskiego 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia6 

pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP7, którym do 
powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, o których 
mowa w pkt 10, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: 
1) kobiety,  

2) osoby z niepełnosprawnościami, 
3) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
4) osoby długotrwale bezrobotne, 
5) osoby o niskich kwalifikacjach, 

6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 

roku życia, 
7) migranci powrotni i imigranci. 

                                                           
6 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
7 Do projektu rekrutowane będą osoby należące do I lub II profilu pomocy. W przypadku wygaśnięcia ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do projektu rekrutowane będą osoby zgodnie z 
nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
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13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

41 700 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 

§ Komplementarność z innymi PO: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 
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18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą dotyczącą rynku pracy8. 

2) Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 
uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania (IPD). W przypadku, gdy osoba 

przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan 
Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku, może się kwalifikować do projektu,  
a ww. formy wsparcia nie muszą być jej ponownie udzielane9.  

3) Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie pod warunkiem 

zachowania demarkacji z PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób 
z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 
ubezpieczeń. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

 

Nie dotyczy 

                                                           
8 Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy projekt realizowany będzie zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
9 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. IPD 

realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 

przypadku wygaśnięcia ww. ustawy w ramach projektu należy przyjąć postępowanie zgodnie z nową ustawą dotyczącą 
rynku pracy. 
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22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

 

Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

jedynie do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem do wysokości 
określonej w art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10.  

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek Finansowanie zaliczkowe nieplanowane - finansowanie projektów 
odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy11.  

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 

pracowników niepełnosprawnych, 

· doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, 

· bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.  

Unijna i krajowa podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, s.1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, s.1 z późn. zm.). 
                                                           
10 Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy projekt realizowany będzie zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
11 Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy projekt realizowany będzie zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 
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3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 
czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i 

robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 864). 

4) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1380). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

100% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

0% 
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27. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz 

poprawa sytuacji zawodowej osób nieposiadających stabilnej pozycji 

na rynku pracy ze względu na niskie zarobki i formę zatrudnienia 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, po opuszczeniu programu 

2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  

9. Lista wskaźników 
produktu 

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

2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  
w programie 

3) Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie 

4) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

5) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

6) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

7) Liczba migrantów powrotnych oraz imigrantów objętych 
wsparciem w programie 

8) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku 

życia 

9) Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

10) Liczba osób pracujących znajdujących się niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy objętych wsparciem w programie 

10. Typy projektów 1) Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier 
uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie 
ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone 
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analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na 
konkretne zawody, w tym12: 

a) pośrednictwo pracy, 
b) poradnictwo zawodowe13. 

2) Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji 

zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. 
następujących form wsparcia: 
a) szkolenia (otwarte i zamknięte), 
b) staże, 
c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
d) subsydiowanie zatrudnienia, 

e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów 
związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie 
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania14, 

f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia 

wspomaganego, 

g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia 

szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 

3) Upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form 
zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. poprzez: 

a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy  

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.), 
b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form 

zatrudnienia, takich jak m.in.: 

· zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

· praca w domu, 

· praca rotacyjna, 

· job sharing (dzielenie pracą). 
4) Formy wsparcia służące podniesieniu kwalifikacji i kompetencji 

osób pracujących, poprawiających ich sytuację na rynku pracy. 

                                                           
12 W przypadku typów projektów 1-2 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla 
uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi, w tym dziećmi do lat 7. 
13 Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2 i/lub nr 3. 
14 Oprócz dodatku relokacyjnego możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu osobie, która spełnia warunki ustalone 
dla tej formy wsparcia. 
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11. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych)15. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego16. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo w 
wieku od 30 roku życia17, w tym zwłaszcza: 
a) kobiety,  

b) osoby z niepełnosprawnościami, 
c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 

roku życia, 
g) migranci powrotni i imigranci. 

2) Osoby pracujące w wieku od 30 roku życia18: 

a) zatrudnione na umowach cywilnoprawnych19, 

b) zatrudnione na umowach krótkoterminowych20, 

                                                           
15 Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w 

rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w 
ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020.  
16 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
17 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
18 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. 
19 Osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 
20 Osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 
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c) osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący)21, 

d) migranci powrotni i imigranci, 

e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny22. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

13 400 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami 
w ramach PO lub 

z innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na  płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

                                                           
21 Oznacza to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z 
wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych 
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
22 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie 
lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) (ZUS). 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Osi Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich 
rodzin możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zachowania 
demarkacji z PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób z systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 
ubezpieczeń. 

2) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych . 

3) Udzielenie wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej musi 

zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, 
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika 
projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania (IPD) chyba, że osoba 
przystępująca do projektu posiada aktualny IPD. Każdy z 
uczestników otrzymuje ofertę wsparcia obejmującą takie formy 
pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w 
celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

4) Zachowanie demarkacji w zakresie grup docelowych pomiędzy PI 
8i a CT9 - w ramach PI 8i wsparciem obejmowane są osoby 
wymagające przede wszystkim aktywizacji zawodowej w oparciu 
o instrumenty i usługi rynku pracy. Dana osoba zostaje 
zweryfikowana jako uczestnik projektu w ramach PI 8i i 

zakwalifikowana do określonego rodzaju wsparcia na podstawie 
oceny jej potrzeb i predyspozycji dokonanej w ramach projektu. 

W celu zagwarantowania jej kompleksowego wsparcia w 
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projekcie możliwe jest zastosowanie wsparcia towarzyszącego o 
charakterze aktywnej integracji. Musi ono jednak mieć charakter 
indywidualny, tj. wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb danego 
uczestnika projektu. W ramach PI 8i możliwe jest zastosowanie 
jedynie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.  

5) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat stanowić będą nie więcej 
niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projektach 
realizowanych w ramach PI 8i. Grupa ta może korzystać jedynie z 
form wsparcia polegających na podnoszeniu kwalifikacji, 
przekwalifikowaniu oraz umożliwiających podjęcie działalności 
gospodarczej. 

6) Osoby wskazane w pkt.1 grupy docelowej będą stanowiły co 
najmniej 60% uczestników przedsięwzięć finansowanych w 
ramach PI 8i.  

7) Dodatek relokacyjny przyznawany jest w wysokości nie wyższej 
niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania 
dodatku. 

8) Staż trwa nie nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych23. W 

okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium 

stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1  ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy24, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu 
wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie25 - w przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium 
usztala się proporcjonalnie26. 

9) W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z 

niepełnosprawnościami zapewnione jest wsparcie trenera pracy 

realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego. 

Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia trenera pracy powinien 

wynikać z indywidualnych potrzeb osoby z 

                                                           
23 W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa się staż, może on 
zostać wydłużony stosownie do jego programu. 
24 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 
25 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie 

mniej niż 140 godzin miesięcznie. 
26 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w 
całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż. 
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niepełnosprawnościami z zastrzeżeniem, że nie może trwać 
dłużej niż 24 miesiące27. 

10) Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę 
instytucji szkoleniowej28. Efektem szkolenia jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).  

11) Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektu zgodne 
jest z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram 

jakości staży oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. 
12) Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium 

szkoleniowe29, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku30, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy31 jeżeli miesięczna liczba godzin 

szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej 
miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium 

szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium 
to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy32. 

13) Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 

przysługuje w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego 
wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w przepisach o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym pracodawca jest 
obowiązany do dalszego zatrudnienia osoby, która otrzymała 
grant przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy 
lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. 

14) Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane 

jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

                                                           
27 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
28 Tamże 
29 W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymywania stypendium 

szkoleniowego w projekcie. 
30 Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w całości 
przez płatnika tj. podmiot kierujący na szkolenie. 
31 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 
32 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073)33. 

15) Środki prywatne ponoszone przez przedsiębiorcę niebędącego 
beneficjentem w związku z wsparciem uczestników projektu w 
zakresie aktywizacji zawodowej objętej regułami pomocy 
publicznej nie są wykazywane jako wkład własny. 

16) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla działania 7.2 zostały określone 
w odrębnym dokumencie pn. Standardy jakościowe i zasady 

realizacji wsparcia dla uczestników projektów w obszarze rynku 

pracy RPO WO 2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki 

zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane zatrudnienia).  

17) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.2 określone są 
w pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 7.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

 

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.  

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

                                                           
33 Tamże 
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rozliczania 

wydatków 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.  

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 

pracowników niepełnosprawnych, 

· doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.  

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1073). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych 
dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego   

1) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

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

programie 

3) Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

4) Liczba osób pracujących, które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

10. Typy projektów 1) Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące przyznanie jednorazowej 

pożyczki. 
2) Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: 

a) usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej i/lub doradztwo w ww. zakresie 

udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej; 

b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

obowiązującego w dniu przyznania wsparcia34; 

c) wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze 

specjalistycznym35 w zakresie efektywnego wykorzystania 

dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

                                                           
34 Dzień ten rozumiany jest jako dzień podpisania umowy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 
35 Doradztwo o charakterze specjalistycznym  nie obejmuje takich form wsparcia jak: mentoring, tutoring, coaching itp. 
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bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w 
kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania 
wsparcia bezzwrotnego przez okres do 6 miesięcy/do 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

11. Typ beneficjenta  1) Menadżer Funduszu Funduszy 

2) Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych) - w przypadku dotacji36 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego37. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo w 
wieku od 30 roku życia38, w tym zwłaszcza: 

a) kobiety,  

b) osoby z niepełnosprawnościami, 
c) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach, 

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 

roku życia, 
g) migranci powrotni i imigranci. 

                                                           
36 Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w 
rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w 
ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020.  
37 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
38 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin.Wiek uczestnika ustala się na 
podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 
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2) Osoby pracujące od 30 roku życia39: 

a) zatrudnione na umowach cywilnoprawnych40, 

b) zatrudnione na umowach krótkoterminowych41, 

c) osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący)42, 

d) migranci powrotni i imigranci, 

e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny43. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

19 100 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych. 

Przede wszystkim w ramach Programu realizowane wsparcie zostanie 

uzupełnione działaniami finansowanymi ze środków EFRR w osi 
priorytetowej X (np. w obszarze działań rewitalizacyjnych). 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

                                                           
39 Osoby od 30 roku życia są kwalifikowane do projektu od dnia 30 tych urodzin. Wiek uczestnika ustala się na 
podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 
40 Osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 
41 Osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). 
42 Oznacza to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z 
wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych 

ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
43 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie 
lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) (ZUS). 
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· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

· Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 

poziomem krajowym i regionalnym. 

§ Komplementarność z innymi PO: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, 

· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru  dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 
wkładu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 
Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 
UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i uzupełniać działania o charakterze 
wdrożeniowym w ramach tego projektu z zastrzeżeniem iż nie 
mogą przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowalnych. Działania 
świadomościowe mogą być realizowane wyłącznie w projektach 
obejmujących instrumenty finansowe. 

2) W myśl podejścia terytorialnego wsparcie bezzwrotne zostanie 

ukierunkowane m.in. na tereny wiejskie o najtrudniejszej sytuacji 

rozwojowej wskazane w Diagnozie wyzwań, potrzeb, potencjałów 

obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 (załącznik do 
RPO WO 2014-2020)44.  

                                                           
44 Gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, 
Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice. 
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3) Wsparcie osób odchodacych z rolnictwa  oraz członków ich rodzin 
możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zachowania demarkacji z 

PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń. 

4) Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa 

z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja 
predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu 
motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej45. 

5) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat stanowić będą nie więcej 
niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projektach 

realizowanych w ramach PI 8iii. Grupa ta może korzystać z form 
wsparcia przewidzianych w ramach PI 8iii z zastrzeżeniem, że 
udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia 
nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego 

potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów 
lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

6) Osoby wskazane w pkt 1 grupy docelowej będą stanowiły co 
najmniej 60% uczestników przedsięwzięć finansowanych w 

ramach PI 8iii. 

7) Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do 
rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

8) Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być 
prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym 
wpisem do CEIDG lub KRS)46. 

9) Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być 
zgodny ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

10) Zasady udzielania wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej zostały określone w odrębnym 
dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i 

                                                           
45 Dotyczy wyłącznie wsparcia bezzwrotnego. 
46 Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
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prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 
Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020. 

11) W przypadku procedury pozakonkursowej zastosowanie mają 
limity określone w odrębnym dokumencie pn. Strategia 

inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.3 określone są w pozostałych 
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu /procedurze pozakonkursowej oraz umowie 

o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Zakres stosowania cross-financingu zgodnie z Wytycznymi w zakresie  

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. 

Zastosowanie finansowania krzyżowego nastąpi jedynie w 
uzasadnionych przypadkach odnoszących się do zdiagnozowanych 
deficytów i potrzeb. Każdorazowo będzie wynikało z indywidualnej 
analizy oraz będzie musiało zostać uzasadnione z punktu widzenia 

skuteczności i efektywności osiągania założonych rezultatów i celów. 
Część kosztów operacji objęta mechanizmem cross-financingu musi 

być niezbędna dla zapewnienia pomyślnej realizacji przedsięwzięcia i 
być z nim bezpośrednio powiązana. 

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie 

może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
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rozliczania 

wydatków  
Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.  

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

· pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze 
doradczym wspierających rozwój przedsiębiorcy, 

· tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości przy wykorzystaniu instrumentów 
finansowych. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca  
2015 r.  w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 poz. 1073). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85%  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Wsparcie zwrotne  - 85% 

Wsparcie bezzwrotne – 95%, w tym maksymalny udział budżetu 
państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu dot. środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Wsparcie zwrotne  - 15% 

Wsparcie bezzwrotne – 5%, a w przypadku części budżetu projektu 
dot. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 0% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Dotacje: 

· Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN 

· Maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN 

 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

2 320 000 euro  

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny określa kierunki 

i zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych w 
ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 

podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami 
funkcjonującymi w systemie wdrażania instrumentów finansowych w 
województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą 
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Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 3: Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób 
w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów 
zdrowotnych 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 

2) Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie 
profilaktyczne 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

2) Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu 
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców  

10. Typy projektów47 1) Profilaktyka raka szyjki macicy48, w tym: 

a) usługi zdrowotne - test na występowanie wirusa HPV49, 

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka 
szyjki macicy, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze 

regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do 
skorzystania z badań. 

2) Profilaktyka raka jelita grubego50, w tym: 

a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe, 

b)  działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka 
jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze 

regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do 
skorzystania z badań 

3)  Profilaktyka raka piersi, w tym: 

a) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka 
piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze 

                                                           
47 Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym 

m.in.: zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz opieki nad osobą 
niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze 

wsparcia. Wyjątek stanowi profilaktyka raka piersi, w przypadku której ma zastosowanie ograniczenie nr  8 wskazane 
w pkt 18 niniejszej Karty. 
48Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
49 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym. 
50 Jako wsparcie uzupełniające może wystąpić opieka osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu 
kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania). 
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regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do 
skorzystania z badań. 

4) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające 
powrót do pracy51, w tym m.in.: 

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach, 

b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej, 

c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza 
hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu 
oddechowego oraz reumatologicznych). 

5) Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu 
nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. 

do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne52. 

6) Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy53, 

w tym m.in.: 

a) usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań 

profilaktycznych, 

b) działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w 

szczególności do lekarzy medycyny pracy, lekarzy orzeczników 

ZUS, kadr POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP, 
c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja 

prozdrowotna. 

11. Typ beneficjenta  1) podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia (publiczne i prywatne), 

2) organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,  
3) pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego54. 

                                                           
51 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
52 Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 4. 
53 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym regionalnym programie 
zdrowotnym (jeśli dotyczy). Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych 
działań. 
54 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Osoby w wieku aktywności zawodowej55 z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z zapisów regionalnych i 

ogólnokrajowych programów zdrowotnych. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

8 400 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 

PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

                                                           
55   Osoba w wieku aktywności zawodowej – osoba w wieku 15 lat i więcej. O przynależności danej osoby do grupy 
osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób 
sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy 
powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w 
oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku 
produkcyjnym, czy poprodukcyjnym) 
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· Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu56. 

2) Działania edukacyjne zostaną skierowane w szczególności do 
osób chorych na nowotwory i ich rodzin (w zakresie np. wyboru 
najefektywniejszej ścieżki leczenia), a także do organizacji 
pozarządowych, prywatnych i publicznych podmiotów 
działających w obszarze zdrowia.   

3) Prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji z 

zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej możliwe 
jest wyłącznie przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń 
oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej. 
4) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

informacyjno-szkoleniowych z zakresu eliminowania zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy możliwe jest wyłącznie przez 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby 
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 
medycyny. 

5) Prowadzenie edukacji prozdrowotnej z zakresu profilaktyki raka 

piersi oraz raka szyjki macicy możliwe jest wyłącznie przez osoby z 

                                                           
56 Nie dotyczy profilaktyki raka piersi, w przypadku którego działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym 

stanowią podstawowy typ wsparcia. 
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wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub 
przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

6) Prowadzenie edukacji prozdrowotnej z zakresu profilaktyki raka 

jelita grubego możliwe jest wyłącznie przez osoby z 

wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

7) W przypadku profilaktyki raka piersi działania informacyjno-

edukacyjne nie mogą stanowić jedynych działań w projekcie. 
8) Wsparcie dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka  

w miejscu pracy nie może zastępować obowiązkowych działań z 
zakresu medycyny pracy, do których realizacji jest zobowiązany 
pracodawca na podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy.  

9) Realizacja projektów z zakresu eliminowania zdrowotnych 

czynników ryzyka w miejscu pracy musi zostać poprzedzona 
pogłębiona analizą występowania niekorzystnych zjawisk, a także 
koncentrować się na wsparciu pracodawców w opracowaniu i 
wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do 
eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia. 

10) Zgodność realizowanych przedsięwzięć z Policy papier dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planem działań w 
sektorze zdrowia uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

11) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.4 określone są w pozostałych 
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
procedury konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz 

umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 7.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 15% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.  

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy 
lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 
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2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2015 poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu·(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%. 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% 

 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 
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(jeśli dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 4: Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP 

i kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki 
Cel szczegółowy 5: Poprawa adaptacyjności pracowników 
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i 
zwolnionych do nowych warunków zawodowych 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu 

2) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie 

3) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek objętych wsparciem w programie 

2) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie  

3) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

4) Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

5) Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych 
wsparciem w programie 

10. Typy projektów 1) Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników57.  

2) Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób 
zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Program 

obejmuje m.in.:  

                                                           
57 Przez usługi rozwojowe rozumiane są usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności 
lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, lub 
pozwalająca na ich rozwój. 
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a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element 
wsparcia,  

b) poradnictwo psychologiczne, 

c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, studia podyplomowe,  

e) staże, praktyki zawodowe, 
f) subsydiowanie zatrudnienia, 

g) sfinansowanie kosztów dojazdu oraz dodatek relokacyjny, 

h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem 

pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w 

postaci pomocy finansowej. 

11. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego58. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) MSP, 

2) Pracownicy MSP, 

                                                           
58 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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3) Pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem59, 

przewidziani do zwolnienia60 lub zwolnieni z przyczyn 

niedotyczących pracowników, w tym również pracownicy dużych 
przedsiębiorstw, 

4) Osoby odchodzące z rolnictwa61. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

7 500 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

                                                           
59 Dotyczy pracownika zatrudnionego u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego 
pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1474 z późn. zm.) lub 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. tj. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.), w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 
20 pracowników - albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych 

lub technologicznych. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej 
wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą 
samozatrudnioną. 
60 Dotyczy pracownika, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego 
stosunku pracy lub stosunku służbowego i nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności 
zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie 
osobą samozatrudnioną. 
61 Osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie 
lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) (ZUS). 
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· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Wsparcie realizowane w ramach typu projektu nr 1 zostanie 

skierowane wyłącznie do MŚP oraz ich pracowników. 
2)  W ramach PI 8v pomoc zostanie udzielona priorytetowo MŚP 

działającym w branżach mających strategiczne znaczenie dla 
rozwoju gospodarki na poziomie krajowym lub regionalnym, 

identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub 

definiujących inteligentne specjalizacje albo specjalizacje 

regionalne 62 .  

3) W ramach typu projektu nr 2 (działania outplacementowe) 
możliwe będzie objecie wsparciem pracowników dużych 
przedsiębiorstw63. 

4) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) w ramach działania 7.5 będą możliwe do 
finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą 
uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach 

                                                           
62 Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, przy czym za specjalizacje 

regionalne uznaje się branże z kluczowych obszarów rozwoju i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju. 
63 Wsparcie dla pracowników dużych przedsiębiorstw możliwe będzie jedynie pod warunkiem ograniczenia go do 
działań nie objętych pomocą publiczną. 
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tego projektu z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % 

kosztów kwalifikowalnych. 

5) W ramach typu projektu nr 1 wsparcie będzie realizowane  
z zastosowaniem podejścia popytowego, zgodnie  z zasadami 

określonymi w dokumencie pn. Koncepcja realizacji PSF 

wdrażanego w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw RPO WO 2014-2020. 

6) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej 
nie przekracza co do zasady 50% kosztów tej usługi. Na etapie 
ogłoszenia konkursu IZRPO WO może określić wyższy poziom 

dofinansowania usługi rozwojowej64.  

7) Poziom dofinasowania usług rozwojowych dla MSP wynosi: 

· mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000 zł, 
· małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł, 
· średnie przedsiębiorstwa– max. 48 000,00 zł. 

Jednocześnie w ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom 
dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi 
max. 4 000,00 zł. 

8) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla działania 7.5 w obszarze 

programu outplacementowego zostały określone w odrębnych 

dokumentach pn.:  

· Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla 

uczestników projektów w obszarze rynku pracy RPO WO 

2014-2020 (m.in. szkolenia i kursy, staże i praktyki 

zawodowe, dodatek relokacyjny, subsydiowane 

zatrudnienia),  

· Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w 

programie outplacementowym w ramach Działania 7.5 

Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników 

przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 

(wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej/tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych).    

                                                           
64 IZRPO WO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej (w odniesieniu do branż, sektorów, 
typów działalności, wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kategorii 
pracowników, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej, grup 
docelowych i usług rozwojowych), przy czym maksymalny poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi 
rozwojowej nie może przekroczyć 80% kosztów tej usługi. 
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9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.5 określone są 
w pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 7.5 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.  

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 
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22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa  
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 

pracowników niepełnosprawnych, 

· szkolenia i doradztwo, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na szkolenia, usługi doradcze 

i subsydiowanie zatrudnienia.  

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str.1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2015 poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu·(jeśli 
dotyczy)  

85% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Projekty  dotyczące wsparcia dla osób zagrożonych zwolnieniem lub 
osób zwalnianych z zakładu pracy - 95%, w tym maksymalny udział 
budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 10% 

Pozostałe projekty  - 85%. 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Projekty  dotyczące wsparcia dla osób zagrożonych zwolnieniem lub 
osób zwalnianych z zakładu pracy - 5% , 

Pozostałe projekty  - 15%. 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 6: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 
3 i  możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób 
sprawujących nad nimi opiekę. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

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

programu 

2) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie 

2) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

10. Typy projektów 1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach 

opieki przewidzianych ustawą  z dnia 4 lutego 2011r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 603 z późn. 
zm.)65, w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

2) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez 

pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez 

opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani 
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 

instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami. 
4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 366, w tym m.in. 

c) pośrednictwo pracy, 
d) poradnictwo zawodowe, 

e) szkolenia, 

f) staże, 

                                                           
65 Dotyczy również żłobków przyzakładowych. 
66 Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób 
pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu 

RPO WO 2014-2020. Zakres EFS). 
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g) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, 
h) subsydiowanie zatrudnienia, 

i) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 

w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.). 

11. Typ beneficjenta  Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych)67. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego68. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 
3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, 

2) osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, w tym m.in. 

przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz 
osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący), 

3) dzieci do lat 3, 

4) publiczne i niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, 
5) przedsiębiorstwa. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

                                                           
67 Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w 
rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w 

ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020.  
68 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

5 107 517,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 
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zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

2) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami musi bezpośrednio 
wynikać z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia 
niedostosowania placówki. 

3) W przypadku realizacji typu projektu nr 1 finansowanie 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub 

dziennego opiekuna nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. 
4) W przypadku realizacji typu projektu nr 2 finansowanie kosztów 

opieki nad dziećmi do lat 3, względem konkretnego dziecka i 
opiekuna, nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

5) Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego 
opiekuna musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki 

prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku 
dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

6) W ramach projektu nie może wystąpić podwójne finansowanie 
kosztów w odniesieniu do tego samego miejsca opieki (w trakcie 
trwania jego finanansowania ze środków EFS i w okresie 
trwałości), co oznacza, że koszty poniesione na sfinansowanie 
bieżącej opieki nad dziećmi, o których mowa w typie projektu nr 

2 nie mogą być wykazywane jednocześnie jako koszty bieżącego 
funkcjonowania miejsca opieki w ramach jego utworzenia (typ 

projektu nr 1). 

7) W celu uniknięcia podwójnego finansowania tego samego 
miejsca z różnych źródeł te same koszty związane z bieżącym 
funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki w ramach 

działania 7.6 nie mogą być jednocześnie finansowane z innych 
źródeł, w tym w szczególności z resortowego Programu 
„Maluch+”. 

8) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla działania 7.6 zostały określone 
w odrębnym dokumencie pn. Standardy jakościowe i zasady 

realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-

2020. 
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9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.6 określone są 
w pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

 

W ramach działania 7.6 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenie skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej.  

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 
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22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 

pracowników niepełnosprawnych, 

· doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, 

- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.  

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu·(jeśli 
dotyczy)  

85% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 

innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 

Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

 

10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

27. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 
(PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
Nie dotyczy 
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instrumentów 
finansowych 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII  

Integracja społeczna 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie 

Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji 

Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Społeczny 

73 929 483,00 euro 

5. Instytucja 

zarządzająca 

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
zdrowotnych w regionie 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie liczby świadczonych usług 
społecznych w regionie 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

Usługi zdrowotne: 

1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu. 

2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki 
interwencji EFS. 

Usługi społeczne: 

1) Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu.  
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2) 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. 

3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz  usług 
społecznych świadczonych w  społeczności lokalnej w programie. 

4) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. 

5) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w 
mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po 
zakończeniu projektu. 

6) Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu 
projektu. 

9. Lista wskaźników 
produktu 

Usługi zdrowotne: 

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

2) Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

Usługi społeczne: 
1) Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie. 
2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie.  

3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi  
świadczonymi w społeczności lokalnej w programie. 

4) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie. 

5) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej w programie. 

10. Typy projektów Usługi zdrowotne: 
Choroby cywilizacyjne 
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1) Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym69 w tym 

informacyjno – edukacyjne w zakresie: 

a) nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz 

osób w wieku 45-65 lat, poprzez70: 

i. usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia 
świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków 
nadwagi/otyłości, w tym badania diagnozujące 
nadwagę/otyłość, 

ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w 
ramach profilaktyki lub zwalczania skutków 
nadwagi/otyłości, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych 
osób otyłych, 

iii. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie 
ambulatoryjnej/ośrodka dziennego, 

iv. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub 

zwalczania skutków nadwagi/otyłości71,  

b) cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób 
w wieku 45-65 lat, poprzez72: 

i. usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie 
ambulatoryjnej /ośrodka dziennego,  

ii. usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji 
ruchowej/prawidłowego żywienia w ramach profilaktyki 
lub zwalczania skutków cukrzycy,  

iii. poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub 

zwalczania skutków cukrzycy73. 

Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 

2) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad 
osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie 

m.in.: 

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych 
domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM 

                                                           
69 Uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
70 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie 
Zdrowotnym. 
71 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem/szkoleniami mogą być objęci rodzice/ 
opiekunowie dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR. 
72 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie 
Zdrowotnym.  
73 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu. Poradnictwem /szkoleniami mogą być objęci 

rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 6-18 lat, osoby w wieku 45-65 lat, pracownicy OPS/PCPR. 
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wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie 
uchwały przez Komitet Sterujący74 lub innych form opieki, 

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu 
koordynacji realizacji usług medycznych75, 

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki 
medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki 
domowej, 

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych, 

e) teleopieki medycznej, 

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie 
niezbędnego transportu, 

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb 
świadczących usługi zdrowotne dotyczące form 
zdeinstytucjonalizowanych76. 

3) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób 
starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym77: 

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna, 

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie 
wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w 
połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego 

wykorzystania, 

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów 

faktycznych w zakresie opieki medycznej. 

Opieka nad matką i dzieckiem 

4) Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem w zakresie78: 

                                                           
74 Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze 
małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej 
dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, 
potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół 
medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny 

rodzinnej lub chorób wewnętrznych. 
75 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu. 
76 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego 
projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym. 
77 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki 

medycznej.  
78 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym Regionalnym Programie 
Zdrowotnym. Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług 
zdrowotnych, w tym m.in.: zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz opieki nad 
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a) opieki neonatologicznej, 

b) zwiększenia bezpieczeństwa porodu oraz opieki poporodowej 

w celu ułatwienia matce szybszej rehabilitacji poporodowej 
oraz zwiększenia jakości życia dziecka, 

c) szczepień dzieci do drugiego roku życia79 (np. pneumokoki), 

d) diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt i dzieci, 
e) wczesnego wykrywania wad rozwojowych, 

f) rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, 
g) szkoły opieki nad matką i dzieckiem, 
h) promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej80, 

i) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb 
świadczących usługi zdrowotne dotyczące form 
zdeinstytucjonalizowanych81. 

Usługi społeczne 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: 
1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-

wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości 
opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) m.in. 

poprzez: 

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych 

mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, 
w tym w szczególności: 
i. asystentura rodzinna, 

ii. rodziny wspierające, 
iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-

obywatelskie, 

iv. terapia i mediacja,  

v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie 
prawa rodzinnego,  

                                                           

osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie 
korzystania ze wsparcia. 
79 Szczepienia ochronne możliwe do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu, a ich rodzaj musi 
wykraczać poza katalog szczepień obowiązkowych. 
80 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna możliwa do realizacji wyłącznie jako część kompleksowego projektu. 
Działaniami mogą być objęte dzieci/opiekunowie oczekujący na dziecko/wychowujący dzieci, pracownicy OPS/PCPR. 
81 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego 
projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym. 
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vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu 
wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych 
grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi; 

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi 
placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 
i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.  

2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym  
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. 
zm.) m.in. poprzez: 

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, 
tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w 
społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form 

pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego do 882 dzieci i placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, 

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze 
społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób 
będących w pieczy zastępczej, 

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku 
powyżej 15 roku życia, 

d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w 

mieszkaniach o charakterze wspomaganym/ chronionym dla 

osób opuszczających pieczę zastępczą83, 

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących 
rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań 
prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego. 

                                                           
82 W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą 
dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie 
większej liczby dzieci (maksymalnie 10). 
83 Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych.  
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Wsparcie dla osób niesamodzielnych: 

3) Rozwój usług opiekuńczych84 nad osobami niesamodzielnymi 

obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:  
a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez 
opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług 
opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
lub dziennych form usług opiekuńczych,  

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 
c) usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1508 z późn. zm.), o ile liczba miejsc całodobowego 
pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30, 

d) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie 
większej niż 30, 

e) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, 

f) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie 

jak np.  teleopieka, systemy przywoławcze85, 

g) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb 
świadczących usługi w społeczności lokalnej86. 

4) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym/  

chronionym, w tym87: 

· usługi wspierające pobyt osoby  w mieszkaniu, w tym usługi 

opiekuńcze88, usługi asystenckie,  

                                                           
84 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach 

już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej, a także  w ramach opieki środowiskowej.  
85 Działania realizowane wyłącznie jako element wsparcia, pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług 
opiekuńczych.  
86 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych. 
87 Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych /chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być 
większa niż 12. 
88 Istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania w ramach projektów dotyczących rozwoju mieszkań 
wspomaganych szkolenia niezbędnego do sprawowania funkcji opiekuna mieszkania wspomaganego. 
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· usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym 
trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo 
specjalistyczne, integracja osoby ze społecznoscią lokalną. 

5) Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym 

pozostanie w społeczności lokalnej, w tym89: 

a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną  
i kulturalną, 

b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym 

np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu 
wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i 
sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad 

osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia 

lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, 
przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. 

6) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi, w szczególności: 
a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz 

wymiana doświadczeń, 
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu 

informacji umożliwiających poruszanie się po różnych 
systemach wsparcia,  

c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych, 

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, 
w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania 
społecznego, zawodowego lub edukacyjnego90. 

11. Typ beneficjenta 
Usługi zdrowotne: 
1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej91, 

                                                           
89 Działania stanową jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług opiekuńczych. 
90 Ze względu na przyjętą przez IZRPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów 
faktycznych jest możliwa do realizacji w ramach działania 8.2.   
91 Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności 
w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  76 

2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne 

i prywatne92, 

3) podmioty ekonomii społecznej, 
4) organizacje pozarządowe. 

Usługi społeczne: 
1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej93, 

2) podmioty ekonomii społecznej*, 
3) organizacje pozarządowe*, 
4) podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami 

niesamodzielnymi94 

*w przypadku projektów dotyczących wsparcia rodziny i  pieczy 
zastępczej uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz. U. 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego95. 

                                                           

podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w 
obszarze pomocy i integracji społecznej. 

92 Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:   

§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub 

§  podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony 
zdrowia i i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w 
obszarze ochrony zdrowia. 

93 Patrz przypis nr 88. 
94 Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad 
osobami niesamodzielnymi i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w 
opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

95 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 

najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Usługi zdrowotne: 
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym96,  

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 

3) mieszkańcy regionu w zakresie zapobiegania chorobom 
cywilizacyjnym, 

4) noworodki i dzieci w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, 
5) kobiety w ciąży i w okresie połogu w zakresie opieki nad matką 

i dzieckiem, 

6) personel służb świadczących usługi zdrowotne. 
Usługi społeczne: 
1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 
2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 
3) personel służb świadczących usługi w społeczności lokalnej97. 

13. Instytucja pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

50 000 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami 
w ramach PO lub 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

                                                           
96 Zgodnie z Wytycznymi 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, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 
97 Dotyczy wyłącznie wsparcia dla osób niesamodzielnych. 
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z innymi PO 

(jeśli dotyczy) 
· Kryteria wyboru projektów. 

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi Programami Operacyjnymi: 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

§ Komplementarność z innymi PO: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy działań na 
rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz poprawy jakości usług społecznych (w tym 
opiekuńczych) dla osób niesamodzielnych, z 

niepełnosprawnościami i starszych.  

· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, w zakresie wykorzystania innowacji 

społecznych do przetestowania i wypracowania nowych 
skuteczniejszych rozwiązań w zakresie integracji społecznej. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w zakresie zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących 
i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów oraz 
wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) w ramach działania 8.1 będą możliwe do 
finansowania jedynie jeśli będą stanowić cześć projektu i będą 
uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego 
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projektu, z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych98.  

2) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
poniżej w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.1 określone są 
w pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

Usługi zdrowotne99: 

3) Zgodność realizowanych przedsięwzięć z Policy papier dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planem działań w sektorze 
zdrowia uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

4) Osoby należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym stanowić będą co najmniej 60% grupy 
docelowej objętej wsparciem w obszarze usług zdrowotnych100. 

5) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

informacyjno-szkoleniowych możliwe jest przez osoby 

uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w 
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny101. 

6) W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług 
zdrowotnych i społecznych, usługi społeczne stanowią 
maksymalnie 20% wartości projektu. 

Usługi społeczne102: 

                                                           
98 Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem limit działań świadomościowych jest 
określony we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu. 
99 W ramach PI 9iv możliwa jest ralizacja projektów kompleksowych, łączących usługi społeczne i zdrowotne.  

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych musi zostać 
zapewniona możliwość oddzielnego monitorowania usług społecznych i zdrowotnych. W przypadku realizacji 
zintegrowanych usług społecznych lub zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają definicje 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w 
Wytycznych. 
100 Nie dotyczy wsparcia realizowanego w ramach Regionalnych Programów Zdrowotnych, które ze względu na 
profilaktyczny charakter, zgodnie z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, kierowane są do 
szerokiej grupy odbiorców. 
101 Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem katalog osób uprawnionych do 
realizacji działań informacyjno-edukacyjnych oraz informacyjno-szkoleniowych zostanie określony, zgodnie z 
właściwym Regionalnym Programem Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu. 
102 W ramach PI 9iv możliwa jest ralizacja projektów kompleksowych, łączących usługi społęczne i zdrowotne.  
W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych musi zostać 
zapewniona możliwość oddzielnego monitorowania usług społecznych i zdrowotnych. W przypadku realizacji 

zintegrowanych usług społecznych lub zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają definicje 
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7) Usługi społeczne realizowane są przez podmioty prowadzące w 
swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez 
podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej 
jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku.  

8) W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług 

społecznych i zdrowotnych, usługi zdrowotne stanowią 

maksymalnie 20% wartości projektu. 

9) Wsparcie musi być skoncentrowane na skoordynowanych 

działaniach zwiększających dostępność usług społecznych w 

województwie opolskim poprzez projekty zapewniające trwałość 

efektów i włączenie usług społecznych w politykę rozwoju w 

regionie. Działania muszą być realizowane w wybranej formule 

projektów: 

a) terytorialnych, 

b) problemowych, 

c) tematycznych103. 

10) Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych 
musi spełniać minimalne wymagania świadczenia tych usług, 
określone w  załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

11) Dostęp do usług społecznych musi zostać poprzedzony dokładną 
analizą istniejących w danym obszarze potencjałów sporządzoną 
przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, w 

oparciu o analizę dokonaną przez IZ. 

12) Realizowane działania wspierają proces deinstytucjonalizacji.  

13) W ramach usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych 
jest możliwa realizacja usług zdrowotnych, o ile usługi te nie 

mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają 
poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo 
wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może 
zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w 

                                                           

osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w 
Wytycznych. 
 
103 Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na etapie 
regulaminu konkursu.  
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okresie trwania projektu. Usługi zdrowotne widniejące w 
katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być 
finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane 
są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną 
całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia 
osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.   

14) W ramach działania 8.1 nie ma możliwości wsparcia dla osób 
odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób 
objętych dozorem elektronicznym104. 

15) W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 
wspieranych występuje możliwość tworzenia miejsc pobytu 

okresowego (opieka wytchnieniowa) lub stałego105.  

16) Wsparcie w zakresie mieszkań chronionych jest realizowane 
zgodnie ze standardem wynikającym z ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. 
zm. aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. W 

przypadku mieszkań wspomaganych spełniają one definicję usług 

społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy 

określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego na 
lata 2014-2020106. 

17) Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub wspomaganych 

jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości 
świadczonych usług. 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: 

18) Wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa będzie 
realizowane jako działanie uzupełniające, towarzyszące 
kompleksowemu wsparciu grupy docelowej, stanowiące 
integralną część projektów. 

                                                           
104 Zgodnie z Wytycznymi 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. 
105 Tamże. Usługi świadczone w mieszkaniach wspieranych nie mogą mieć charakteru jedynie turnusów 
rehabilitacyjnych 
106 Tamże. Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 
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19) Wsparcie w zakresie indywidualnych programów 
usamodzielniania będzie realizowane maksymalnie przez okres 24 
miesięcy. 

20) Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z 
ustawą zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). 
Świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy nie mogą być 
finansowane w ramach projektu, mogą zaś stanowić wkład 
własny do projektu. 

21) Łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu w ramach 
typu projektu 2 d, ponoszonych w ramach kosztów bezpośrednich 
(włączając cross-financing) nie może przekroczyć 15% wydatków 
projektu. 

22) Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, 
przyznawanej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą na 
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zstępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia 
osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych 
formach wspracia w ramach projektu. 

23) Możliwa będzie realizacja działań na rzecz biologicznej rodziny 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz 

intensyfikowanie współpracy ze społęcznością lokalną, w celu 
umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

24) Usługi aktywnej integracji mogą być realizowane tylko i wyłącznie  
w połączneiu z usługami społecznymi. 

Wsparcie dla osób niesamodzielnych: 

25) W ramach prowadzonych działań nie ma możliwości wsparcia dla 
dzieci do lat 3. 

26) Wsparcie dla zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych świadczonych niestacjonarnie/w miejscu 
zamieszkania   odbywa się poprzez zwiększenie liczby opiekunów 
świadczących usługi. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez 
tworzenie miejsc: 

- stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, 

- stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w 

placówkach, w których realizowane są usługi społeczne 
świadczone w społeczności lokalnej. 
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Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim 
poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w ramach opieki wytchnieniowej. 

27) W ramach działania 8.1 nie można tworzyć nowych miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki 
instytucjonalnej, jak również nie można utrzymywać dotychczas 
istniejących miejsc świadczenia usług w ramach opieki 
instytucjonalnej. 

28) Możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece 
instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki 
realizowanej w ramach usług świadczonych w społeczności 
lokalnej, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych 
w społeczności lokalnej. 

29) Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną mogą otrzymać 
wsparcie wyłącznie na działania pozwalające na rozszerzenie 
oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności 
lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług w  społeczności lokalnej oraz liczby osób 
objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.  

30) Finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez 

danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 
31) Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie 

liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów 
lub podmiotów istniejących. 

32) Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 

2018r. poz. 1508 z późn. zm.). 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 8.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
Usługi zdrowotne: 
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zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

W przypadku typu projektów 2: Kompleksowa opieka nad osobami 
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami wysokość środków 
trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków    w ramach cross-financingu nie może łącznie 
przekroczyć 15% wydatków projektu. 

W przypadku pozostałych typów projektu: wysokość środków 
trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 
przekroczyć 10% wydatków projektu. 

Usługi społeczne: 

Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: 

W przypadku typu projektów 2 d): wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
15% wydatków projektu. 

W przypadku pozostałych typów projektu: wysokość środków 
trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 
przekroczyć 10% wydatków projektu. 

Wsparcie dla osób niesamodzielnych: 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 
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Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa  
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85%  
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5% 

 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5,5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN  

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 8.2 Włączenie społeczne 

 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 8.2 Włączenie społeczne 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie 
dzięki aktywnej integracji 

8. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośrednie
go   

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu  

2) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu  

3) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek)  

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych wsparciem w programie 

2) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie 

10. Typy projektów 1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej 

realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. 
następujące formy wsparcia: 

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
b) poradnictwo prawne i obywatelskie107, 

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, 

d) kursy i szkolenia108 umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych 
niezbędnych na rynku pracy, 

e) pracę socjalną109, 

                                                           
107 Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego 
wsparcia.  
108 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 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.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 
godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie (IZ RPOWO może określić szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze 
zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
109 Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące 
wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania. 
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f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji 
zawodowej u pracodawcy110, 

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na 
potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; 

dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami111, 

h) usługi trenera pracy, 
i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym 
i zawodowym, 

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia 
realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy. 

2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w 
ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie: 
a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej 

poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1828 z późn. zm.), 
b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej  

w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2016 

r. poz. 1828 z późn. zm.). 
3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w 

ramach ZAZ poprzez: 

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami 
zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych 
osób usługami aktywnej integracji, 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas 

zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej 
integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób 
zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na 
otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, 
m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera 

                                                           
110 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje 
miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (IZRPO WO może określić 
szczegółowe warunki odbywania stażu lub zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie 
właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
111 Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie 
jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z 
niepełnosprawnościami. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  90 

pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, 
w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, 

c) tworzenia nowych ZAZ. 

4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w 
ramach WTZ poprzez: 

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w 
istniejących WTZ, 

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą 
w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo 
ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do 
podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym 

lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości 
społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich 
oraz usług trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub 
utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk 

lub staży dla uczestników WTZ, 
c) tworzenia nowych WTZ.  

5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej 

resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez: 

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-

wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych 

umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych 
ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku 
rodzinnym i społecznym, 

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków. 

11. Typ beneficjenta  Tryb konkursowy112: 

1) Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej113, 

2) Podmioty ekonomii społecznej, 

                                                           
112 Zgodnie z decyzją IZ RPO WO  w pierwszej kolejności zostanie zastosowany tryb konkursowy. W tym  wypadku w 
trybie konkursowym będą wybierane również projekty OPS i PCPR.  
113 Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się: 

§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności 
w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze pomocy i integracji społecznej. 
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3) Organizacje pozarządowe. 

Tryb pozakonkursowy: 

1. Ośrodki Pomocy Społecznej 

2. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego114. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.  

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

17 629 483,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 

PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 

obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych. 

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

                                                           
114 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, 

· Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej 
potrzebujących  
i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów115  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej 
zakłada osiągnięcie określonego kryterium efektywności 
społecznej oraz efektywności zatrudnieniowej, których definicja 
oraz sposób pomiaru i weryfikacji zostały opisane w dokumencie 
pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. 

Zakres EFS. 

2) W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osią priorytetową VII  
a działaniem 8.2 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, projekty  
w ramach działania 8.2 kierowane są do tych osób z ww. grupy, 

                                                           
115 IZ RPO WO przewiduje możliwość zastosowania w pierwszej kolejności trybu konkursowego.W Przypadku 
zastosowania obydwu trybów, tryb konkursowy zostanie zastosowany w gminach/powiatach, w których OPS/PCPR nie 
realizuje projektu pozakonkursowego  
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wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług 
rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 
zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o 
charakterze społecznym. 

3) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 

upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 10% kosztów 
kwalifikowalnych. 

4) Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę 
reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, 
środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 

zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

5) Projekt musi oferować zindywidualizowane i kompleksowe 
wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika nieograniczające 
możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej 
integracji. 

6) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, 
rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w 
ramach ścieżki reintegracji116. 

7) W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, 

mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w 
społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia 
indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, 
rodziny czy środowiska i przyczynia się do celów aktywnej 
integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej 

potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych 
w społeczności lokalnej117. 

8) Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał 
bez zatrudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość 
kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z ustaloną ścieżką 
reintegracji. 

                                                           
116 Zgodnie z Wytycznymi 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. 
117 Tamże. 
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9) Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS 
i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, 
obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową118. 

10) W przypadku zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami 
zatrudnionymi w istniejących ZAZ, ich okres zatrudnienia po 
zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi 
zatrudnienia w ramach projektu (okres ten może być krótszy, o ile 
osoba z niepełnosprawnościami podejmie  w tym okresie 
zatrudnienie poza ZAZ119). 

11) Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

511, z późn. zm.) nie są traktowane jako instrument aktywnej 
integracji, mogą być jednak uznane za wkład własny do 
projektu120. 

12) W ramach działania 8.2 nie ma możliwości wsparcia osób 
odbywających karę pozbawienia wolności oraz osób będących w 
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)121, a 

także innych osób poniżej 18 roku życia, z wyłączeniem: 

a. osób wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego,  
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 
2018 r. poz. 998 z późn. zm.), 

b. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania  
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), 

c. przebywających w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.), 

d. osób odbywających karę pozbawienia wolności, objętych 
dozorem elektronicznym.  

13) Beneficjenci realizując projekty w działaniu 8.2 muszą 
współpracować  

                                                           
118 Tamże. 
119 Tamże. 
120 Tamże. 
121 Tamże. Ograniczenie wykluczające ze wsparcia osoby z pieczy zastępczej, wynika z decyzji IZRPO WO ze względu na 
przyjętą demarkację pomiędzy działaniem 8.1 i 8.2. 
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z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach 

ekonomii społecznej oraz informować właściwy terytorialnie 
OPS/PCPR lub PUP o projekcie i formach wsparcia 

otrzymywanych przez uczestników. 

14) W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów 
OPS122 wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które 
korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, w myśl ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, i którym do aktywizacji zawodowej 
niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w 
zakresie integracji społecznej. 

15) W przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż OPS  
z uczestnikami projektu musi zostać podpisana umowa na wzór 
kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

16) OPS-y i PCPR-y nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w 
ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez 
podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. 

17) W ramach projektów OPS i PCPR ze środków EFS nie są 
finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 
Świadczenia te mogą być wkładem własnym w projekcie. 

18) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane  
w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.2 określone są w pozostałych 
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
konkursu, w tym w regulaminie konkursu oraz umowie o 

dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 8.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

                                                           
122 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane „miejskimi 
ośrodkami pomocy rodzinie” (MOPR). Punkt dotyczy również MOPR. 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na subsydiowanie zatrudnienia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· subsydiowanie zatrudnienia pracowników  znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz 
pracowników niepełnosprawnych, 

· doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. 
1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85%  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie 
z budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie 

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa 
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie 

5% - pozostałe projekty 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 
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27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 4: Wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego 

sektora gospodarki społecznej 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek)  

2) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 
społecznych 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, objętych wsparciem w programie  

2) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  

10. Typy projektów 1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach 

ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących 
instrumentów123: 

a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące: 
i. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu  umiejętności potrzebnych 

do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa 
społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, 
mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.124, 

ii. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji 

zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym, 

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na: 

i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego 
przedsiębiorstwa społecznego,  w tym spółdzielni socjalnej, 

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni 
socjalnej; 

iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach 

ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem 
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo 
społeczne; 

                                                           
123 Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym. 
124 Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. 
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c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego125 

obejmujące wsparcie finansowe oraz/lub działania, o których 

mowa w lit. a) ppkt. i , świadczonymi w formie 
zindywidualizowanych usług. 

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych 
prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego 
poprzez: 

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub 
gospodarczej lub przekształcenie organizacji w 
przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy 
(bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) lub 

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne  
i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością 
uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i 
c)). 

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych 
prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez: 
a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie 

organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia 
miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego) 
lub 

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne  
i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością 
uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt 1 b) i 
c)). 

4) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w 

zakresie: 

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, 
uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii 
społecznej  prowadzących działalność gospodarczą lub 
odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie 
miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej 
(bez możliwości przyznawania im dotacji oraz wsparcia 
pomostowego w formie finansowej), 

b) usług rozwoju ekonomii społecznej, 
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

                                                           
125 Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. 
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5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za 
pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery 
gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu 
społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel 
społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji  pracowników 
przedsiębiorstw społecznych. 

7) Koordynowanie polityki w obszarze ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym (tryb pozakonkursowy) w zakresie126: 

a) tworzenia regionalnych sieci współpracy OWES działających 
w regionie, 

b) tworzenia lub dofinansowania wspólnych przedsięwzięć 
regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, 

franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w 
istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe 
(sieci, klastry), 

c) tworzenia regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

d) inicjowania współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, 
podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze 
reintegracyjnym, 

e) budowania powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, 
biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym 

(spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, udział 
we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami 
pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i 
instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy, 

f) organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności 
podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i 
usług oraz wspierania sprzedaży produktów i usług 
świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na 

poziomie regionalnym,  

g) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 

podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii 
społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju 
ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów 

                                                           
126 Uszczegółowienie wsparcia zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego nastąpi na poziomie 
pisma wzywającego beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie.  
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ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych (spotkania, 
wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach 

publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,  

h) wspierania realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług 
użyteczności publicznej i współpracy z OWES w tym zakresie,  

i) wyznaczania kierunków rozwoju ekonomii społecznej, 
aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii 

społecznej, 

j) zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie 

jego prac, 

k) reprezentowania interesów sektora ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym oraz włączenia ekonomii społecznej do 
strategii rozwoju województwa, 

l) ewaluacji działań OWES, 

m) weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego na zasadach 
określonych w załączniku nr 3 do 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. 

11. Typ beneficjenta  1) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
2) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (w zakresie 

projektu pozakonkursowego). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia127  

1) podmioty ekonomii społecznej, 
2) osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub 
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 

3) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. 

                                                           
127 Nie dotyczy typu projektu nr 5, w przypadku którego nie identyfikuje się grup docelowych. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  103 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

6 300 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami  
w ramach PO lub  

z innymi PO (jeśli 
dotyczy) 

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 
· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 
· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

§ Komplementarność z innymi PO: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:  

· Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji w zakresie wzmocnienia systemu 

wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy i pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych.   
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2) Rozwój sieci usług wsparcia ekonomii społecznej nastąpi w 
szczególności w kluczowych sferach rozwojowych (zgodnie z 

Działaniem I.4 KPRES), tj. w ramach: 
i. zrównoważonego rozwoju, 

ii. solidarności pokoleń, 

iii. polityki rodzinnej, 

iv. turystyki społecznej, 
v. budownictwa społecznego, 

vi. lokalnych produktów kulturowych, 
oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju 
województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii 
społecznej.  
Wnioskodawca będzie m.in. na etapie rekrutacji do projektu 

preferować podmioty ekonomii społecznej działające ww. 
obszarach, a także preferować tworzenie miejsc pracy i 
przedsiębiorstw społecznych we wskazanych kluczowych sferach 

lub w innych sferach pod warunkiem, że takie zostaną ustalone 
przez Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej m.in. w 
wyniku współpracy OWES z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Opolu. 

3) Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy 

stanowi nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 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.)128. 

4) Maksymalna kwota dotacji dla jednego przedsiębiorstwa 
społecznego stanowi nie więcej niż sześćdziesięciokrotność 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 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.)129. 

5) Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez 
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy. 

Wsparcie pomostowe może być przedłużone nie dłużej jednak niż 
do 12 miesięcy. Jest ono przyznawane w wysokości niezbędnej do 
sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż 

                                                           
128 Zgodnie z Wytycznymi 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. 
129 Tamże. Po upływie okresu trwałości istniejące przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotację na 
utworzenie miejsc pracy. 
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zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota 
minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę130. 

6) W ramach działania 8.3 dotacje są udzielane wyłącznie na 
tworzenie nowych miejsc pracy dla: 

a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
z wyłączeniem osób niepełnoletnich; 

b) osób długotrwale bezrobotnych; 
c) osób ubogich pracujących; 
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 
e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla 

nieletnich131. 

7) Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji 
dla osób, o których mowa w punkcie 6 jest umowa o pracę lub 

spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu 
może zostać utworzone przez przedsiębiorstwo społeczne bądź 
podmiot ekonomii społecznej  przekształcony w przedsiębiorstwo 
społeczne nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację. 

8) Udzielenie dotacji jest powiązane z zapewnieniem usług wsparcia 
o charakterze reintegracyjnym dostosowanych do  indywidualnych 

potrzeb uczestnika projektu. 

9) Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy 
dla osób, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w 
momencie podejmowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
społecznym132. 

10) Poszczególne OWES współpracują z: 

– właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji 
na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek współpracy 
dotyczy każdej ze stron w równym stopniu 133,   

– beneficjentami projektów z działań: 8.1 i 8.2 w celu wspierania 
tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla 
osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, 

                                                           
130 Tamże. 
131 Ze względu na grupę docelową dla działania 8.3, wsparcie osób wyszczególnionych w ramach lit. b – e będzie możliwe 

pod warunkiem, że osoby te będą należały do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.   
132 Status danej osoby jest weryfikowany w momencie złożenia wniosku o dotację. 
133 Zgodnie z Wytycznymi 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.  
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w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych 
tego typu placówek, 

– Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. 

Współpraca dotyczy m.in. podziału zadań i obszarów 
kompetencji, w szczególności w zakresie działań animacyjnych 
adresownych do sektora publicznego, w tym jednostek 

samorządu terytorialnego, służących zwiększeniu udziału 
podmiotów ekonomii społecznej w rynku i w realizacji usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym134. 

11) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla działania 8.3 zostały określone 
w odrębnym dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na 

tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 

RPO WO 2014-2020. 

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla działania 8.3 określone są w pozostałych 
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz  umowie o dofinansowaniu.  

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 8.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  
Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków projektu.  

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie 

może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                           
134 Tamże.Uszczegółowienie zakresu współpracy zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

nastąpi na poziomie regulaminu konkursu. 
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22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie projektu/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc na doradztwo, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

· pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy 
lub personelu przedsiębiorstwa delegowanego na 
szkolenie, 

· bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

· pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze 
doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój 
przedsiębiorcy. 

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

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
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3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie  
z budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju 

ekonomii społecznej 

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa 

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

10%, 

a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w 

ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na 

poziomie 15%, a środków UE 85%) 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% - projekty w zakresie koordynacji i monitorowania rozwoju 

ekonomii społecznej 
5% - pozostałe projekty, a w przypadku części budżetu projektu na 
tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 0% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Konkursowy tryb wyboru projektów: 
Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  109 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA IX  

Wysoka jakość edukacji  
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Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań  

1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych 
do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, 
w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów kształcenia i szkolenia 
na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia  

Cel szczegółowy 4: Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK i znajomości języków 
obcych 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w EUR) 

Europejski Fundusz Społeczny 

58 879 168,00 euro 

5. Instytucja 

zarządzająca 

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych 

Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego 

OPIS PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 2:  Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i 
uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz 
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

8. Lista wskaźników 
rezultatu  

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu  

2) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 

opuszczeniu programu  

3) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  
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4) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie  do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie  
2) Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie  
3) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w programie  

4) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

5) Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 
w programie  

6) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich  

10. Typy projektów 1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji 

kluczowych poprzez: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy135. 

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów 
obejmujących136: 

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych,  

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia 
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

                                                           
135 Jako kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy należy rozumieć umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i 
osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy;  
136 W ramach 2 typu projektu zakłada się realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane działania 
określone w ramach lit. a)-c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 
warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 
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c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-

przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy. 

3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych 

poprzez137: 

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji 

programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

sieciowo-usługowej, 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich 

przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK 
zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 
włączania narzędzi TIK do nauczania,  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, 
wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu 
zagrożeń. 

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego138: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały 
dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 

                                                           
137 W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek 
systemu oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz 
narzędzi TIK do realizacji działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do 
powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) lub c) poza projektem. 
138 Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w 
punkcie 4 lit. a-c. Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do tego wymogu pod warunkiem, że zapewni 
realizację jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z 

niepełnosprawnością, które mogą obejmować klasy I-VIII Działania, o których mowa w punkcie 4 lit. b i c mogą być 
realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń. 
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uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości 
jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych 

usprawnień139,   

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy 

dydaktycznych w pracy, 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć 
uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty140.   

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez141: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- 

zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 

doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery(PIK), 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. 

11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej142. 

                                                           
139 Mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
140 W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z 
rodzicami. 
141 Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu 
(źródło: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 

2020).  
142 Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji 

i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub 
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W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego143. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia144  

1) Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym specjalne, szkoły dla 
dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) 145. 

2) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji 
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.1.1. 

3) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek wskazanych 
w pkt. 1-2 oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym z grup 

defaworyzowanych. 

4) Nauczyciele kształcenia ogólnego. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  

                                                           

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze edukacji. 

143 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
144 W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku 
nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, 
które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. 
145 Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie przejściowym (1.09.2017-31.08.2019), ze 

wsparcia w ramach EFS mogą korzystać: 
a) szkoły gimnazjalne, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę innych szkół, ich uczniowie i nauczyciele 

(w przypadku nowych projektów skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z 
reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół). 

b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których funkcjonują klasy gimnazjane, uczniowie tych klas 
oraz nauczyciele; 

c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku właczenia gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie oraz nauczyciele; 
d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w ośmioletniej szkole podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie, o których mowa w lit. d. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

11 311 007,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych w 

ramach typów projektu 2, 3, 4, poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich (włączając cross-financing), nie może przekroczyć 
30% wydatków projektu. Dla typów projektu 1, 5 ww. limit nie 
może przekroczyć 10%. 
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2) Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach systemu oświaty będą 
finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość 
realizowanych działań.  

3) Możliwość realizacji zaprojektowanej w ramach poddziałania 9.1.1 
interwencji wynika z indywidualnych potrzeb szkół lub placówek 
systemu oświaty. W przypadku nauczycieli diagnoza uwzględnia 
również kierunki rozwoju edukacji w Polsce.  

4) Adekwatnie do potrzeb realizowane wsparcie uwzględniać również 
będzie zastosowanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych na 
poziomie krajowym zapewniając tym samym komplementarność 
podejmowanych działań. 

5) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy 
poddziałaniami 9.1.1 i 9.1.2 ze wsparcia zaprojektowanego w 

ramach poddziałania 9.1.1 wyłączeni są: 
a) szkoły/placówki systemu oświaty zlokalizowane na terenie 

Aglomeracji Opolskiej, 

b)  uczniowie/słuchacze/wychowankowie wyżej wymienionych 

szkół/placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie 

Aglomeracji Opolskiej, 

c) nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu 

oświaty zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej. 

6) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w 
zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.  

7) Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu na 
zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia 
kompetencji.  

8) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 

poszczególnych form wsparcia dla poddziałania 9.1.1 zostały 
określone w odrębnym dokumencie pn. Standardy jakościowe i 

zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach 

poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz 

poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej RPO WO 2014-2020. 

9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.1 określone są w 
pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
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przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.1.1 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenie skuteczności lub efektywności osiągania założonych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

1) W przypadku typu projektów 1, 5: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków  projektu. 

2) W przypadku typu projektów 2, 3, 4: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
30% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe 
rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  119 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o 
dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

§ pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub 
personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 

Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.1.2  Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 2:  Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i 
uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz 
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

8. Lista wskaźników 
rezultatu  

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

2) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 

opuszczeniu programu 

3) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

4) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

2) Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 

3) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy w programie 

4) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

5) Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 
w programie 

6) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

10. Typy projektów 1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych 

poprzez: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 
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b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy146. 

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów 
obejmujących147: 

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia 
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-

przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy. 

3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji 

informatycznych poprzez148: 

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji 
programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

sieciowo-usługowej, 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich 

przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK 
zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 
włączania narzędzi TIK do nauczania,  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, 
wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem 

                                                           
146 Jako kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy należy rozumieć umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i 
osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy.  
147 W ramach 2 typu projektu zakłada się realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane działania 
określone w ramach lit. a)-c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 

warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 
148 W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek 
systemu oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz 
narzędzi TIK do realizacji działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do 
powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) lub c) poza projektem. 
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bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu 
zagrożeń. 

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego149: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały 
dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów 
z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku 

możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm 
racjonalnych usprawnień150, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania 
pomocy dydaktycznych w pracy, 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć 
uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty151.   

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez152: 

                                                           
149Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w 
punkcie 4 lit. a-c. Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do tego wymogu pod warunkiem, że zapewni 
realizację jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z 

niepełnosprawnością, które obejmować mogą klasy I-VIII. Działania, o których mowa w punkcie 4 lit. b i c mogą być 
realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń. 
150 Mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 
151 W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z 
rodzicami. 
152 Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu 
(źródło: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 

2020) . 
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a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących 
zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w 

szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. 

11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej153. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego154. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia155  

1) Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym specjalne, szkoły dla 
dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych)156. 

                                                           
153  Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji 

i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze edukacji. 

154 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
155 W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku 

nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, 
które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. 
156 Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie przejściowym (1.09.2017-31.08.2019), ze 

wsparcia w ramach EFS mogą korzystać: 
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2) Szkoły specjalne przysposobiające do pracy, jeżeli cel interwencji 

odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.1.2.  
3) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 

wskazanych w pkt. 1-2 oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym z 

grup defaworyzowanych. 

4) Nauczyciele kształcenia ogólnego. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska  

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

8 000 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

                                                           

a) szkoły gimnazjalne, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę innych szkół, ich uczniowie i 
nauczyciele (w przypadku nowych projektów skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną 
zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół);  

b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których funkcjonują klasy gimnazjalne, uczniowie 

tych klas oraz nauczyciele; 

c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku właczenia gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie oraz 
nauczyciele; 

d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w ośmioletniej szkole podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie, o których mowa w 

lit. d. 
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· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych w 

ramach typów projektu 2, 3, 4, poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich (włączając cross-financing), nie może przekroczyć 
30% wydatków projektu. Dla typów projektu 1, 5 ww. limit nie 
może przekroczyć 10%. 

2) Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach systemu oświaty będą 
finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość 
realizowanych działań.  

3) Możliwość realizacji zaprojektowanej w ramach poddziałania 9.1.2 
interwencji wynika z indywidualnych potrzeb szkół lub placówek 
systemu oświaty.  W przypadku nauczycieli diagnoza uwzględnia 
również kierunki rozwoju edukacji w Polsce.  

4) Adekwatnie do potrzeb realizowane wsparcie uwzględniać również 
będzie zastosowanie rozwiązań i narzędzi wypracowanych na 
poziomie krajowym zapewniając tym samym komplementarność 
podejmowanych działań. 

5) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy 
poddziałaniami 9.1.1 i 9.1.2 ze wsparcia zaprojektowanego w 

ramach poddziałania 9.1.2 wyłączeni są: 
a) szkoły/placówki systemu oświaty zlokalizowane na terenie 

poza Aglomeracją Opolską, 
b) uczniowie/słuchacze/wychowankowie wyżej wymienionych 

szkół/placówek systemu oświaty zlokalizowanych na terenie 
poza Aglomeracją Opolską, 
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c) nauczyciele wyżej wymienionych szkół/placówek systemu 
oświaty zlokalizowanych na terenie poza Aglomeracją 
Opolską. 

6) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w 
zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji.  

7)  Wszyscy uczniowie objęci wsparciem w ramach projektu na 
zakończenie wsparcia muszą uzyskać potwierdzenie nabycia 
kompetencji. 

8) Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla poddziałania 9.1.2 zostały 
określone w odrębnym dokumencie pn. Standardy jakościowe i 

zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach 

poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz 

poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej RPO WO 2014-2020. 

9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.2 określone są w 
pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie.  

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.1.2 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności i efektywności osiągania 
założonych celów.  
Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

1) W przypadku typu projektów 1, 5: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

2) W przypadku typu projektów 2, 3, 4: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
30% wydatków  projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie / decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

§ pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub 
personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 
85% 
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dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

 

27. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 
Nie dotyczy 
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finansowe (EUR)  

(jeśli dotyczy)  

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych oraz 

najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.1.3  Wsparcie edukacji przedszkolnej 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych 

w programie 

3) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

10. Typy projektów 1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
poprzez157: 

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o 

zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji 

zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)158: 

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie 
kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy, 

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 
uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych;  

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej 

                                                           
157 Działania określone w pkt 1, lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję 
określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może 
zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań 
określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem. 
158 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
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realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)159,  

w zakresie: 

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy, 

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w 
szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli 
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności; 

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 

miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 
nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego 
(również specjalnych i integracyjnych); 

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego 

bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o 

którym mowa w pkt 1 c) i d)160; 

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury 
wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej 

realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w 

zakresie: 

- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 

- specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym161. 

                                                           
159 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
160 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
161 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 
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11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego162. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego163. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.), uczęszczające do ośrodków wychowania 
przedszkolnego wskazanych w pkt. 2, w tym z grup 

defaworyzowanych i ich rodzice/opiekunowie; 

2) Istniejące i nowo utworzone ośrodki wychowania przedszkolnego, 
w tym specjalne i integracyjne; 

3) Nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, 

w tym w specjalnych i integracyjnych. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

5 400 000,00 euro 

                                                           
162 Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wychowania przedszkolengo 

i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi 

wychowania przedszkolnego i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w  obszarze wychowania przedszkolnego i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze wychowania przedszkolnego. 

163 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 

najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć oraz wsparcie 

nauczycieli odbywa się przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące164. 

2) W zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy 

                                                           
164 Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w 
Podrozdziale 3.1 pkt 14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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dydaktycznych do placówek wychowania przedszkolnego 

koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. 
3) Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć 

wyrównywujących szanse edukacyjne dzieci może przekroczyć 
30% kosztów bezpośrednich projektu165. 

4) Dostosowanie i doposażenie istniejących ośrodków wychowania 
przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym/specyficznych potrzeb dzieci w wieku 

przedszkolnym możliwe jest wyłącznie w ramach ośrodków, w 
których odnotowuje się potrzeby w tym zakresie. Wnioski z 
diagnozy muszą stanowić element wniosku od dofinansowanie. 

5) Interwencja podejmowana w zakresie tworzenia nowych miejsc 

w ośrodkach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od 

trendów demograficznych oraz rzeczywistych potrzeb 
wewnątrzregionalnych województwa. 

6) Wkład funduszy strukturalnych w realizację działań 
ukierunkowanych na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w 

regionie nie może zastępować publicznych lub równoważnych 
wydatków przeznaczonych na ten cel.  

7) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych . 

8) Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych, 

poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich (włączając cross-

financing), nie może przekroczyć 20% wydatków projektu.  
9) Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy 

poddziałaniami 9.1.3 i 9.1.4 ze wsparcia zaprojektowanego w 

ramach poddziałania 9.1.3 wyłączone są: 
a) ośrodki wychowania przedszkolnego zlokalizowane na terenie 

Aglomeracji Opolskiej, 

b) dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków 
wychowania przedszkolnego i ich rodzice/opiekunowie, 

                                                           
165 Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w 
Podrozdziale 3.1 pkt 13 ppkt h) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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c) nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania 
przedszkolnego. 

10) Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w 
zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji i/lub 

kwalifikacji.  Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i 
finansowania poszczególnych form wsparcia dla poddziałania 
9.1.3 zostały określone w odrębnym dokumencie pn. Standardy 

jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów 

w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

oraz poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w 

Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 

11)  Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.3 
określone są w pozostałych dokumentach IZRPO WO 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w 
tym w regulaminie konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.1.3 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 
L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85%  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85 % 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 

Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN  

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

  



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  141 

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji 

Opolskiej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej 

2) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych  

w programie 

3) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

10. Typy projektów 1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
poprzez166: 

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego 
o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji 

zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)167: 

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie 
kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy; 

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub 
uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku 
przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych;   

                                                           
166 Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) 
i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze 
stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ 
c)/ d) poza projektem. 
167 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
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b) doskonalenie umiejętności,  kompetencji lub kwalifikacji  

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności 
jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w 

pkt 1 c) i d)168, w zakresie: 

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy; 

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w 
szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli 
z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 
lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności; 

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 

miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub 
nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego 

(również specjalnych i integracyjnych); 

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania 
przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji 

zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)169;    

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury 
wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej 

realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w 

zakresie: 

- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 

                                                           
168 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
169 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
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- specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym170. 

 

11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego171. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego172. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Dzieci w wieku przedszkolnym, określone w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 

późn. zm.), uczęszczające do ośrodków wychowania 
przedszkolnego wskazanych w pkt. 2, w tym z grup 

defaworyzowanych i ich rodzice/opiekunowie; 

2) Istniejące i nowo utworzone ośrodki wychowania przedszkolnego, 

w tym specjalne i integracyjne; 

3) Nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego, w tym w specjalnych i integracyjnych. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska 

                                                           
170 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.) 
171 Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wychowania przedszkolengo  

i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi 

wychowania przedszkolnego i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w  obszarze wychowania przedszkolnego i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w 
obszarze wychowania przedszkolnego. 

172 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

2 600 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 
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18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć oraz wsparcie 
nauczycieli odbywa się przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące173. 

2. W zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do placówek wychowania przedszkolnego 
koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i 

prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. 
3. Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć 

wyrównywujących szanse edukacyjne dzieci może przekroczyć 
30% kosztów bezpośrednich projektu174. 

4. Dostosowanie i doposażenie istniejących ośrodków wychowania 
przedszkolnego do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym/specyficznych potrzeb dzieci w wieku 

przedszkolnym możliwe jest wyłącznie w ramach ośrodków, w 
których odnotowuje się potrzeby w tym zakresie. Wnioski z 
diagnozy muszą stanowić element wniosku od dofinansowanie. 

5. Interwencja podejmowana w zakresie tworzenia nowych miejsc 

w ośrodkach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od 
trendów demograficznych oraz rzeczywistych potrzeb 
wewnątrzregionalnych województwa 

6. Wkład funduszy strukturalnych w realizację działań 
ukierunkowanych na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w 

regionie nie może zastępować publicznych lub równoważnych 
wydatków przeznaczonych na ten cel.  

7. Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

8. Łączny limit wydatków związanych z zakupem środków trwałych, 

poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich (włączając cross-

financing), nie może przekroczyć 20% wydatków projektu.  

                                                           
173 Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w 
Podrozdziale 3.1 pkt 14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
174 Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w 
Podrozdziale 3.1 pkt 13 ppkt h) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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9. Decyzją IZRPO WO ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy 
poddziałaniami 9.1.3 i 9.1.4 ze wsparcia zaprojektowanego w 
ramach poddziałania 9.1.4 wyłączone są: 
a) ośrodki wychowania przedszkolnego zlokalizowane poza 

terenem Aglomeracji Opolskiej, 

b) dzieci w wieku przedszkolnym wyżej wymienionych ośrodków 
wychowania przedszkolnego i ich rodzice/opiekunowie, 

c) nauczyciele wyżej wymienionych ośrodków wychowania 
przedszkolnego. 

10. Wszyscy nauczyciele objęci wsparciem w ramach projektu w 

zakresie doskonalenia i podnoszenia umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji.   

11. Wymagania jakościowe oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla poddziałania 9.1.4 zostały 
określone w odrębnym dokumencie pn. Standardy jakościowe i 

zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach 

poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej oraz 

poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w 

Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 

12. Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.4 
określone są w pozostałych dokumentach IZRPO WO 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w 

tym w regulaminie konkursu oraz umowie o dofinansowanie.  

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.1.4 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
Nie dotyczy 
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dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych. 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów 
uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu 
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 
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Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85%  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 

Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i 
uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz 
rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 

opuszczeniu programu  

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach 
programu 

2) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

10. Typy projektów Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy 
stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub 
słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących wsparcia 
finansowego w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje 
kluczowe  (w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego). 

11. Typ beneficjenta  1) Samorząd Województwa Opolskiego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

1) Szczególnie uzdolnieni uczniowie, wychowankowie i słuchacze 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i 
zawodowe realizowane w zakresie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, w tym z grup defoworyzowanych (w 

przypadku szkół podstawowych wsparcie jest skierowane do 
uczniów klas 7-8). 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Region Słabiej Rozwinięty 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

1 600 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych zostaną 
określone w regulaminie przyznawania pomocy stypendialnej 

opracowanym przez beneficjenta projektu pozakonkursowego.  
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2) Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej ma uwzględniać 
wszystkie warunki określone przez IZRPO WO 2014-2020 w ramach 

prowadzonej procedury pozakonkursowej. 

3) Do podstawowych warunków określonych przez IZRPO WO 2014-

2020 należą:  
a) kwota stypendium może być różnicowana, jej wysokość musi się 

mieścić w przedziale od 200 do 600 zł na jednego 
ucznia/słuchacza/wychowanka, 

b) stypendium wypłacane jest uczniowi/słuchaczowi/ 

wychowankowi w trybie miesięcznym175, 

c) beneficjent projektu udzielając pomocy stypendialnej  na 
warunkach wskazanych w pkt. 3 a) - b) zobowiązany jest 
uwzględnić konieczność osiągnięcia wskaźnika ujętego w RPO 
WO 2014-2020, tj. Liczba uczniów realizujących indywidualny 

plan rozwoju w ramach programu oszacowanego na poziomie 

1 500 osób. Przy czym w celu osiągnięcia wskaźnika z ram 
wykonania ujętego w RPO WO 2014-2020 wymaga się 
zagwarantowania, że minimum 80% uczestników projektu 
pozakonkursowego będzie pochodzić z terenów wiejskich 
województwa opolskiego, 

d) beneficjent projektu musi zdefiniować w regulaminie 
przyznawania pomocy stypendialnej pojęcie „szczególnie 
uzdolnionych uczniów176 potrzebujących wsparcia 
finansowego177”, 

e) beneficjent projektu musi zapewnić, że wymogiem otrzymania 
stypendium będzie przygotowanie i złożenie wraz z wnioskiem 

o przyznanie stypendium indywidualnego planu rozwoju 

edukacyjnego ucznia zawierającego co najmniej: cele do 

osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium oraz wydatki 

jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach otrzymanego 

stypendium.  

                                                           
175 Okres na jaki jest przyznawane stypendium nie może być krótszy, niż minimalny okres który został wskazany w 
Wytycznych (…) w obszarze edukacji na lata 2014-2020, tj. 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku 
naruszenia przez ucznia, słuchacza, wychowana regulaminu programu stypendialnego.  
176 W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez 

ucznia/słuchacza/wychowanka z przynajmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów szkolnych, rozwijających 
kompetencje kluczowe (w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego) . Osiąnięcia w olimpiadach, 
konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. 
177 W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) lub jej wielokrotności.  
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4) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektu niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.1.5 określone są w 
pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym w piśmie 
wzywającym wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach procedury pozakonkursowej  oraz umowie o 

dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.1.5 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie 

może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
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w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu·(jeśli 
dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 
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26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

5% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych 
absolwentów kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy 
poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu  

2) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS  

3) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych 
form kształcenia  

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

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie  

2) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy  

3) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 
w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego  

4) Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
w programie  

5) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

6) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie 

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

10. Typy projektów 1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój 
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
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gospodarczym178 dzięki realizacji kompleksowych programów 
kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy 
poprzez:  

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli, w tym nauczycieli 

kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania 
metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne,  

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 
d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów, 

e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, 

2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami 
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, 
inne kursy),w obszarze specjalizacji regionalnych w tym z 

uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na 
odległość). 

3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 

                                                           
178 Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, 
przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 

partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej 
zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.  
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edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących 
zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w 

szkołach, 
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery, 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. 

11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej179. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego180. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia181  

1) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z 
grup defaworyzowanych; 

                                                           
179 Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne, skierowane 

wyłącznie do grup docelowych wskazanych w wierszu 12.  
Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze edukacji i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji 

i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze edukacji i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze edukacji. 

180 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
181 W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, 
w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv skierowanych do klas 
dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, 
wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas. 
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2) Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, 

ponadpodstawowe  szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie zawodowe182;  

3) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji 
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.2.1; 

4) Młodociani pracownicy; 
5) Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, 

opiekunowie praktyk zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu;  

6) Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 

7) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne;  

8) Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych, w tym w szczególności: 
a) osoby o niskich kwalifikacjach,  

b) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
c) osoby z obszarów wiejskich. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

17 860 567,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
                                                           
182 Jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, to ze 
wsparcia mogą korzystać: 
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w 
branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele; 
b) w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim 

technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele. 
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innymi PO 

(jeśli dotyczy) 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek 
kształcenia zawodowego w środki trwałe niezbędne do realizacji 

edukacji zawodowej, poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu (włączając cross-financing), nie może 
przekroczyć 20% wydatków projektu.  

2) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 10% kosztów 
kwalifikowalnych. 

3) Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 1 
wynika z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym 
przede wszystkim w obszarze specjalizacji regionalnych z 

wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz 
oraz uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych 
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dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu 

EU Skills Panorama. 

4) Wszyscy nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu 

objęci wsparciem w ramach projektu w zakresie doskonalenia i 

podnoszenia umiejętności,  kompetencji lub  kwalifikacji 

zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji. 

Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez 

uczniów i nauczycieli został określony w dokumencie pn. Sposób 

weryfikacji nabycia kwalfikacji i kompetencji przez uczniów i 

nauczycieli w ramach działania 9.2 RPO WO  Rozwój kształcenia 

zawodowego w województwie opolskim. 

5) W ramach typu projektu nr 1 b) zakres wsparcia udzielany w 

projekcie obejmujący pomoc stypendialną dla uczniów, 
wychowanków lub słuchaczy musi być zgodny z warunkami183: 

a) pomoc stypendialna udzielana jest przez szkołę lub placówkę 
systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie, 
wychowankowie lub słuchacze albo przez organ prowadzący 
szkoły lub placówki systemu oświaty,  

b) szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych 

zostaną określone w regulaminie przyznawania pomocy 
stypendialnej opracowanym przez beneficjenta, 

c) stypendium udzielane jest dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych184 potrzebujących wsparcia finansowego185 w 

zakresie przedmiotów zawodowych, 
d) pozostałe warunki tak jak w limitach i ograniczeniach 

w realizacji projektów określonych dla poddziałania 9.1.5 pkt. 
3 a), b), e). 

6) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują stypendium. 
Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne 

przepracowane 150 godzin. Wysokość stypendium nie może być 
większa niż wartość 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

                                                           
183 Ze względu na przyjętą w RPO WO 2014-2020 linię demarkacyjną uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół 
kształcenia zawodowego mają możliwość otrzymania stypendium w zakresie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego wyłącznie w projektach realizowanych w poddziałaniu 9.1.5. 
184 W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez 
ucznia/słuchacza/wychowanka z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych.  
185 W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.) lub jej wielokrotności. 
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pkt 1 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.). 

7) Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi 
minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznczonych w 

ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły na 
kształcenie zawodowe, a w przypadku kształcenia realizowanego w 

oparciu o modułowy program nauczania – nie więcej niż 100% 
godzin, w  odniesieniu do udziału jednego ucznia, wychowanka lub 
słuchacza  w wyżej wymienionej formie wsparcia186.  

8) Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być 
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na 
rzecz kształcenia zawodowego, o których mowa w typach projektu 
nr: 1a, 1b, 1d, 1e. 

9) W ramach kształcenia osób dorosłych: 

a) wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone 

zostanie do zawodów, w ramach których zgodnie z 
prowadzonym monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie 
na regionalnym rynku pracy, w tym z uwzględnieniem 
specjalizacji regionalnych. W tym obszarze interwencja 

podlegać będzie stałemu monitoringowi z wykorzystaniem 
ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz oraz 

uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych dostępnych 
za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills 

Panorama, 

b) Podejmowane działania skorelowane zostaną z procedurami 
uznawania wcześniej nabytego doświadczenia i kompetencji 
oraz będą podlegać certyfikacji.  

10) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr 1a  może objąć 
w szczególności: 

a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w 

tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków 
doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER; 

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim 

                                                           
186 Zgodnie z Wytycznymi (…) w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
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w przedsiębiorstwach lubu pracodawców działających na 
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka 
systemu oświaty; 

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące 
zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem 
(branżowe, specjalistyczne); 

d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie 

sieci współpracy i samokształcenia; 

e) realizację programów wspomagania; 

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i 

kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień 

egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki 

zawodu na terenie przedsiębiorstw; 

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych  

w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 

2007-2013 w ramach PO KL. 

11)  Realizacja wsparcia o którym mowa w pkt. 11 musi być zgodna  
z następującymi warunkami: 

a) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 
zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub placówki 
systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie 
doskonalenia nauczycieli, z zapotrzebowaniem ww. podmiotów 
na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji lub 
kompetencji oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy; 

b) realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym 
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w zakresie tematyki związanej z 
nauczanym zawodem powinna być prowadzona we współpracy 
z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 
pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się 
dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 

c) realizacji wsparcia, o którym mowa pkt 11, powinna być 
prowadzona 
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z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie 
wojewódzkim lub lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli; 

d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego 
organizowane w instytucjach z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe powinny trwać minimum 
40 godzin; 

e) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela, realizowane w ramach RPO powinny spełniać 
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela. 

12) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr  1b  obejmuje 

m.in.: 

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 
szkół branżowych I i II stopnia; 

b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub 
przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia 
zawodowego praktycznego; 

c) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego 
organizowanych w miejscu pracy; 

d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia 
zawodowego;  

e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy  
z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji 
zawodowych; 

f) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu 
maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we 
współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i 
szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów 
czeladniczych i mistrzowskich; 

g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w 
zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; 
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h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku 
pracy; 

i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia 
się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz 
kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji 
zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika  
w zawodzie; 

j) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego 
zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia 
ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji 52 Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 622) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1632); 

k) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze 
młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz 
młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny 
w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u 

pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę 
zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile 
nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

13) Szczegółowe warunki w zakresie realizacji praktyk i staży 
zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców ramach typu 
projektu nr 1b zostały określone w dokumencie pn. Zasady 

realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych w ramach 

działania 9.2 RPO WO Rozwój kształcenia zawodowego w 

województwie opolskim. 

14) Zakres wsparcia udzielanego w typie projektu nr  1d  obejmuje 

m.in.: 

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz 
kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w 

szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, 
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CKZiU, CKP u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych 
ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub 
kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję 
egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców 
lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów; 

b) tworzenie klas patronackich w szkołach; 
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach  

i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego 

rynku pracy; 

d) opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi. 
15) Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 

szkolnictwa zawodowego w typie projektu nr 1d odpowiada 

potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i jest zgodne z 
podstawą programową kształcenia w zawodach dla danego 
zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia pracowni lub 
warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN.  

16) W ramach typu projektu  nr 1d możliwe jest sfinansowanie 
kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych. 

17) Inwestycje infrastrukturalne w ramach typu projektu nr 1d są 
kwalifikowalne jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: 

a) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb; 

c) infrastruktura zostanie zaprojektowana zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku 

możliwości jej zastosowania  zostanie wykorzystany mechanizm 

racjonalnych usprawnień. 

18) Realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w typie 
projektu nr  3c na poziomie regionalnym obejmuje następujące 
etapy: 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  167 

a) współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie 
doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w 

tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby 
regionu, gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjno-

zawodowej; 

b) współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie, w tym 

tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i 
instytucji; 

c) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na 

poziomie regionu, w tym dostępnej online; 
d) doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu  

o programy szkoleń przygotowane przez ORE; 

e) koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa 

zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym; 

f) współorganizowanie we współpracy z doradcami-

konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia 

doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi 

pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz 

rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi 

edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów. 

19) Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie 

regionalnym jest konsultant wojewódzki. 

20) Realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w typie projektu  nr 3c  na 

poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy: 

i. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

ii. opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 

doradców-konsultantów; 

iii. wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
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iv. tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – 

zawodowych oraz sieci instytucji; 

v. monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i 

placówkach systemu oświaty. 

21) Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na  poziomie 

lokalnym  jest doradca-konsultant. 

22) Plan wsparcia szkół opracowany przez doradcę konsultanta we 

współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty powinien 

zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na 

podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce 

systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz uwzględniać konieczność wykorzystania 

potencjału i zasobów szkoły. 

23) Katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu 

wsparcia szkoły w ramach typu projektu nr 3c  obejmuje: 

a) udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym  

w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. 

poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu; 

b) współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu 

edukacyjno zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami 

pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz 

przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców;  

c) inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami 

wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe; 

d) udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych 

wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych  

w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno - zawodowego 

lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 

e) inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych 

przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno - 

zawodowego o zasięgu lokalnym; 
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f) wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez 

udział w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. 

drzwiach otwartych; 

g) organizację wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji  

z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się 

doradztwem w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli 

pracodawców lub przedsiębiorców czy szkół wyższych. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.2.1 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenie skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

1) W przypadku typu projektów 1: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
20% wydatków projektu. 

2) W przypadku typu projektów 2, 3: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków projektu.  

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 
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Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

§ pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub 
personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  171 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej  

OPIS  PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa podziałania Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych 
absolwentów kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy 
poprzez poprawę efektywności kształcenia i szkolenia. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

2) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 

3) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych 
form kształcenia 

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

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie 

2) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

3) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

4) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych  

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego 

5) Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia  
w programie 

6) Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie 

7) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w programie 

 

10. Typy projektów 1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój 
współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-
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gospodarczym187 dzięki realizacji kompleksowych programów 
kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy 
poprzez:  

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 

zawodowego188 i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 

zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod 
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne,  

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, komptenencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów, 

e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami 
(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, 
inne kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych w tym z 

uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na 
odległość). 

3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 

                                                           
187 Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, 
przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, 
partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej 
zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.  
188 Przez nauczyciela kształcenia zawodowego rozumie się nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, w 

tym nauczyciela języka obcego zawodowego, oraz nauczyciela praktycznej naki zawodu. 
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a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących 
zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w 

szkołach, 
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. 

11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej189. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego190. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia191  

1) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z 
grup defaworyzowanych; 

                                                           
189 Ze względu na grupę docelową działanie obejmuje zarówno kształcenie zawodowe, jak i ogólne, skierowane 
wyłącznie do grup docelowych wskazanych w wierszu 12.  
Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się: 
§ podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub 

§ podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji 

i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
w obszarze edukacji. 

190 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
191 W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, 
w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 10iv skierowanych do klas 

dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, 
wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  176 

2) Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, 

ponadpodstawowe szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie zawodowe192;  

3) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji 
odpowiada zakresowi określonemu w poddziałaniu 9.2.2; 

4) Młodociani pracownicy; 
5) Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, 

opiekunowie praktyk zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu;  

6) Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 

7) Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół  
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie ogólne; 

8) Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji w 

zakresie zawodowym, w tym w szczególności: 
a) osoby o niskich kwalifikacjach,  

b) osoby w wieku 50 lat i więcej, 
c) osoby z obszarów wiejskich. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Stowarzyszenie 

Aglomeracja Opolska 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

3 900 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających się 
obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup docelowych.  
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
                                                           
192 Jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, to ze 

wsparcia mogą korzystać: 
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone 

w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele, 
b) w okresie 1.09.2017 – 31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-

letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele. 
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innymi PO 

(jeśli dotyczy) 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IPRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek 
kształcenia zawodowego w środki trwałe niezbędne do realizacji 

edukacji zawodowej, poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu (włączając cross-financing), nie może 
przekroczyć 20% wydatków projektu.  

2) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu, z 

zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć 10% kosztów 
kwalifikowalnych. 

3) Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 1 

wynika z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym 
przede wszystkim w obszarze specjalizacji regionalnych z 

wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz 
oraz uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych 
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dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu 

EU Skills Panorama. 

4) Wszyscy nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu objęci 
wsparciem w ramach projektu w zakresie doskonalenia i 

podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych na zakończenie wsparcia muszą uzyskać 
potwierdzenie nabycia umiejętności, kompetencji /lub kwalifikacji. 

Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów 
i nauczycieli został określony w dokumencie pn. Sposób weryfikacji 

nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli w 

ramach działania 9.2 RPO WO 2014-2020. 

5) Zasady angażowania personelu w projektach edukacyjnych zgodnie 
z dokumentem pn. Angażowanie personelu w projektach 

edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. 

6) W ramach typu projektu 1 b) zakres wsparcia udzielany w 

projekcie obejmujący pomoc stypendialną dla uczniów, 
wychowanków lub słuchaczy musi być zgodny z warunkami193: 

i. pomoc stypendialna udzielana jest przez szkołę lub placówkę 
systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie, 
wychowankowie lub słuchacze, albo przez organ prowadzący 
szkoły lub placówki systemu oświaty,  

ii. szczegółowe zasady realizacji programów stypendialnych 
zostaną określone w regulaminie przyznawania pomocy 
stypendialnej opracowanym przez beneficjenta, 

iii. stypendium udzielane jest dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych194 potrzebujących wsparcia finansowego195 w 

zakresie przedmiotów zawodowych, 
iv. pozostałe warunki tak jak w limitach i ograniczeniach 

w realizacji projektów określonych dla poddziałania 9.1.5 pkt. 
3 a), b), e). 

7) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują stypendium. 

                                                           
193 Ze względu na przyjętą w RPO WO 2014-2020 linię demarkacyjną uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół 
kształcenia zawodowego mają możliwość otrzymania stypendium w zakresie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego w projektach realizowanych w poddziałaniu 9.1.5. 
194 W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez 
ucznia/słuchacza/wychowanka z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych  
195 W oparciu o kryterium dochodowe (na jednego członka rodziny) określone na podstawie kwoty uprawniającej do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1952 z późn. zm.) lub jej wielokrotności. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  179 

Pełna kwota stypendium jest wypłacane za każde kolejne 

przepracowane 150 godzin. Wysokość stypendium nie może być 
większa niż wartość 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 

pkt 1 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.). 

8) Szczegółowe zasady i warunki w zakresie realizacji praktyk 
zawodowych lub staży zawodowych określone zostały w 

odrębnym dokumencie pn. Zasady realizacji praktyk zawodowych i 

staży  zawodowych w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego w województwie opolskim RPO WO 2014-2020.  

9) W ramach kształcenia osób dorosłych: 

a) wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone 

zostanie do zawodów, w ramach których zgodnie z 
prowadzonym monitoringiem odnotowuje się 
zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy, w tym z 

uwzględnieniem specjalizacji regionalnych. W tym obszarze 

interwencja podlegać będzie stałemu monitoringowi z 
wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badan, analiz 
oraz uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych 
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE 
portalu EU Skills Panorama, 

b) podejmowane działania skorelowane zostaną z procedurami 
uznawania wcześniej nabytego doświadczenia i kompetencji 
oraz będą podlegać certyfikacji. 

10) Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli może być 
realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na 
rzecz kształcenia zawodowego, o których mowa w typach projektu 
nr: 1a, 1b, 1d, 1e. 

11) Doszczegółowienie typów wsparcia określone zostanie w 
odrębnym dokumencie, pn. Zasady realizacji wsparcia dla 

uczestników poddziałania 9.2.2 Wspracie kształcenia zawodowego 

w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.  

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla poddziałania 9.2.2 określone są w 

pozostałych dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

  180 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 9.2.2 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności i efektywności osiągania 
założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

1) W przypadku typu projektów 1: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
20% wydatków projektu. 

2) W przypadku typu projektów 2, 3: wysokość środków trwałych 
poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków  projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

Rodzaj i przeznaczenie: 

- pomoc na szkolenia, 
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(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

- pomoc de minimis, w tym m.in. na: 

§ pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub 
personelu przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). 

2) 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 (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.). 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w programach operacyjnych finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1073). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 
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26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%  

27. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

7. Cel/e szczegółowy/e 
poddziałania 

Cel szczegółowy 4: Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób 
dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w 
zakresie rozwoju umiejętności TIK i znajomości języków obcych. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

bezpośredniego  

1) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 
po opuszczeniu programu 

2) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu   

3) Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

4) Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w zakresie 
uzyskiwania kompetencji kluczowych  

2) Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie  

3) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

4) Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

10. Typy projektów 1) Kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu 
kształcenia formalnego lub poza formalnego, w tym z 

uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na 
odległość) w zakresie kompetencji kluczowych: 

a) TIK,  

b) języków obcych196; 

2) Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji 

ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego 
rynku pracy197. 

                                                           
196 W obszarze wsparcia możliwa jest również realizacja programów walidacji i certfikacji kompetencji uzyskanych poza 
projektem. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są wyłącznie w formie 
stacjonarnej. 
197 Typ projektu nie może być realizowany samodzielnie.  
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11. Typ beneficjenta  1) Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia198. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność 
gospodarczą na terenie województwa opolskiego199. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Osoby dorosłe od 18 roku życia, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane wsparciem, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, w tym osoby wykazujące największą lukę 
kompetencyjną w zakresie kompetencji i umiejętności dotyczących 
danego obszaru, w szczególności: 

a) w wieku 50+ i więcej; 
b) o niskich kwalifikacjach; 

c) z niepełnosprawnościami; 
d) opiekujące się osobami zależnymi; 
e) z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych; 
f) migranci powrotni i imigranci; 

g) kobiety; 

h) długotrwale bezrobotni. 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

Region Słabiej Rozwinięty 

                                                           
198 Poprzez podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia rozumie się podmioty realizujące kształcenie 
ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia: 
§ działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub 

§ prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada przedmiotowemu obszarowi 

i/lub 

§ podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego 
funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności ww. obszarze i/lub 

§ podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności 
ww. obszarze. 

199 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

8 207 594,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Komplementarność może wystąpić na płaszczyźnie pokrywających 
się obszarów interwencji, kategorii beneficjentów lub grup 
docelowych.  

§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

· Harmonogram naborów wniosków, 

· KM RPO WO 2014-2020, 

· Kryteria wyboru projektów. 
§ Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

· Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa, 

· Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

· Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

· Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 
§ Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

· Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(jeśli dotyczy) 

1) Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, które 
z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu 
i/lub z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy 

w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju 
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edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub 
lokalnego rynku pracy - nie są to osoby delegowane przez 
pracodawców200.  

2) W ramach typu projektu nr 1 wsparciem mogą zostać objęte 
wyłącznie osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w 
zakresie TIK (typ projektu nr 1 pkt a) i języków obcych (typ 
projektu nr 1 pkt b). 

3) Działania świadomościowe (kampanie informacyjne i działania 
upowszechniające) będą możliwe do finansowania jedynie jeśli 
będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o 
charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

4) Zdobyta wiedza i umiejętności w wyniku edukacji ustawicznej 
finansowanej z EFS podlegać będą ocenie formalnej i zewnętrznej 
certyfikacji. W przypadku określenia poziomu kompetencji: 
- językowych – standard wymagań musi być zgodny z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, 
- cyfrowych – standard wymagań określa regulamin konkursu.  

5) Beneficjent zobowiązany jest do opracowania kryteriów oceny 
oraz przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez uczestników 
projektów efektów uczenia zdefiniowanych w regulaminie 
konkursu. 

6) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla działania 9.3 określone są w pozostałych 
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
procedury konkursowej, w tym w regulaminie konkursu oraz 

umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

W ramach działania 9.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności i efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków projektu. 

                                                           
200 W działaniu nie przewiduje się pomocy publicznej. Warunek wynika z linii demarkacyjnej przyjętej przez IZRPO WO 
2014-2020 pomiędzy działaniem 7.5 a działaniem 9.3.  
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20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Dla projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków 
publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 
EUR* rozliczanie wydatków następuje na podstawie uproszczonej 
metody rozliczania wydatków tj. kwoty ryczałtowej. 

*do przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych 

Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej na mocy 

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, zgodnie z art. 7 pkt 1, 

ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich nie jest możliwe. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Nie dotyczy 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 

innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

90%, w tym maksymalnu udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 

Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85% 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

10% 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15% 

27. Minimalna 

i maksymalna 

wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN 

28. Minimalna 

i maksymalna 

wartość wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA XI 

Pomoc techniczna 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś priorytetowa XI Pomoc Techniczna 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniających 
sprawne działanie instytucji 

Cel szczegółowy 2: Sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020 

Cel szczegółowy 3: Spójny system informacji i promocji oraz rozwijanie potencjału beneficjentów 
i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Społeczny 

37 798 711,00 euro 

5. Instytucja 

zarządzająca 

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament 

Koordynacji Programów Operacyjnych 

 

OPIS OSI 

6. Nazwa osi 
Oś Priorytetowa XI Pomoc Techniczna 

7. Cel/e szczegółowy/e 
osi 

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz 
warunków zapewniających sprawne działanie instytucji 

Cel szczegółowy 2: Sprawny system wdrażania RPO WO 2014-2020 

Cel szczegółowy 3: Spójny system informacji i promocji oraz 
rozwijanie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów  
RPO WO 2014-2020 

8. Lista wskaźników 

rezultatu  

1) Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych 
w politykę spójności  

2) Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika 
instytucji systemu wdrażania FE  

3) Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych  

4) Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku 

o dofinansowanie do podpisania umowy)  

5) Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów  
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9. Lista wskaźników 

produktu 

1) Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 
technicznej  

2) Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia 
stanowiska pracy  

3) Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji  
4) Liczba przeprowadzonych ewaluacji 

5) Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów  
6) Liczba opracowanych ekspertyz  

7) Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów  
8) Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego  

9) Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu  

10. Typy projektów Plan działań - dokument o charakterze operacyjnym, obejmujący 
okres mieszczący się w jednym roku budżetowym lub też wieloletni, 
w zależności od potrzeb beneficjenta 

11. Typ beneficjenta 1) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020. 

2) Instytucje Pośredniczące RPO WO 2014-2020 (za wyjątkiem ZIT, 
finansowanego z PO PT 2014-2020). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

Dla przedsięwzięć dotyczących PT nie określono grup docelowych 

13. Instytucja 

pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

13a Instytucja wdrażająca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

37 798 711,00 euro 

15. Mechanizmy 

powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 

PO 

(jeśli dotyczy) 

Wsparcie komplementarne do wsparcia w ramach PO PT 2014-2020 

przy zachowaniu podziału zadań wynikającego z przyjętej linii 
demarkacyjnej pomiędzy programami. 

Wsparcie komplementarne do PT w ramach pozostałych PO, w tym 
w ramach różnych perspektyw finansowych. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 

protestów 

Projekty wybierane w trybie pozakonkursowym. 

Za nabór i ocenę wniosków odpowiada IZ RPO WO 2014-2020. 

Zasady dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków 

z pomocy technicznej określa Instrukcja dotycząca realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

dokument opracowany przez IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Zakres wsparcia zgodny z zapisami RPO WO 2014-2020, 

z uwzględnieniem: 

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 

2) Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy 
technicznej na lata 2014-2020.  

3) Instrukcji dotyczącej realizacji projektów pomocy technicznej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 – dokument opracowany przez IZ RPO WO 

2014-2020 

4) Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.  

5) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  

6) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.  

7) Wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-

2020. 

8) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020. 

9) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

10)Treści załącznika nr 2 do Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 - System koordynacji pomocy technicznej 

oraz linia demarkacyjna. 
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie określono 

21. Warunki 

uwzględniania 
dochodu w projekcie 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Uproszczone metody rozliczania wydatków – nie dotyczy. 

 

22b Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa  

o dofinansowanie/ decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

(jeśli dotyczy) 

85% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 
ewentualne 

współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 

innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

85% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% 

27. Minimalna 

i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

 

RPO WO 

2014 - 2020 
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a=b+c+d b c d e=f+k f=g+h+i+j g h i j k l=a+e m n=a-o o 
p=o/a*1

00% 
q 

OP 7   95 207 517 0 0 95 207 517 17 352 799 13 437 762 5 539 924 177 110 248 197 7 472 531 3 915 037 112 560 316 - 
88 548 

101 6 659 416 7% 0 

Działanie 7.1 

(PUP) 
8(i) 

słab
iej 

roz

wini

ęty 

41 700 000 0 0 41 700 000 7 358 824 7 358 824 0 0 0 7 358 824 0 49 058 824 0% 
    

  0 

Działanie 7.2 8(i) 13 400 000 0 0 13 400 000 2 364 706 1 640 261 1 531 438 0 50 000 58 823 724 445 15 764 706 10%    0 

Działanie 7.3 8(iii) 19 100 000 0 0 19 100 000 3 370 589 2 655 825 2 615 825 0 24 000 16 000 714 764 22 470 589 10%    0 

Działanie 7.4 8(vi) 8 400 000 0 0 8 400 000 1 482 353 1 007 818 968 934 0 0 38 884 474 535 9 882 353 10%    0 

Działanie 7.5 8(v) 7 500 000 0 0 7 500 000 1 875 000 221 203 150 855 70 348 0 0 1 653 797 9 375 000 10%    0 

Działanie 7.6 8(iv) 5 107 517 0 0 5 107 517 901 327 553 831 272 872 106 762 174 197 0 347 496 6 008 844 10%    0 

OP 8   73 929 483 0 0 73 929 483 13 046 381 11 333 857 7 326 945 1 205 333 2 526 360 275 219 1 712 524 86 975 864 - 
68 758 

387 
5 171 096 7% 0 

Działanie 8.1 9(iv) 50 000 000 0 0 50 000 000     8 823 530 7 728 605 5 355 569 1 007 700 1 224 117 141 219 1 094 925 58 823 530 10%       0 
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Działanie 8.2 9(i) 17 629 483 0 0 17 629 483     3 111 086  2 614 497 1 318 210 0  1 184 287 112 000 496 589 20 740 569 10%       0 

Działanie 8.3 9(v) 6 300 000 0 0 6 300 000 1 111 765 990 755 653 166 197 633 117 956 22 000 121 010 7 411 765 10%       0 

OP 9  58 879 168 0 0 58 879 168 
 

10 390 445 

 

8 588 657 
3 991 697  1 704 579 2 756 595 135 786 1 801 788 69 269 613 - 

54 

760 787 
4 118 381 7% 0 

Działanie 9.1 

10(i) 

 

28 911 007 0 0 28 911 007 5 101 945 4 555 753 2 284 453 615 421 1 541 085 114 794 546 192 34 012 952 0     

Poddziałanie 
9.1.1 

11 311 007 0 0 11 311 007 1 996 061 1 770 531 1 252 178 217 150 192 203 109 000 225 530 13 307 068 10%       0 

Poddziałanie 
9.1.2 

8 000 000 0 0 8 000 000 1 411 765 1 208 781 848 193 300 000 60 588 0 202 984 9 411 765 10%       0 

Poddziałanie 
9.1.3 

5 400 000 0 0 5 400 000 952 942 935 264 0 0 929 470 5 794 17 678 6 352 942 10%    0 

Poddziałanie 
9.1.4 

2 600 000 0 0  2 600 000 458 824 358 824 0 0 358 824 0 100 000  3 058 824 10%    0 

Poddziałanie 
9.1.5 

1 600 000 0 0 1 600 000 282 353 282 353 184 082 98 271 0 0 0 1 882 353 10%       0 

Działanie 9.2 

10(iv) 

21 760 567 0 0 21 760 567     3 840 101  3 539 714 1 235 046 1 089 158 1 215 510 0 300 387 25 600 668 10%       0 

Poddziałanie 
9.2.1 

17 860 567 0 0 17 860 567     3 151 865   2 936 509 1 015 265 1 089 158 832 086 0 215 356 21 012 432 10%       0 

Poddziałanie 
9.2.2 

3 900 000 0 0 3 900 000 688 236 603 205 219 781 0 383 424 0 85 031 4 588 236 10%       0 

Działanie 9.3 
10(iii) 

 
8 207 594 0 0 8 207 594 1 448 399 493 190 472 198 0 0 20 992 955 209 9 655 993 10%    0 

OP  11 PT - 37 798 711 0 0 37 798 711 6 670 361 6 670 361 0 6 670 361 0 0 0 44 469 072 0% 
37 798 

711 
0 0% 0 

OGÓŁEM 265 814 879 0 0 265 814 879 47 459 986 40 030 637 16 858 566 9 757 383 5 531 152 7 883 536 7 429 349 313 274 865 - 
249 865 

986 

15 948 

893 
6% 0 

RAZEM EFS 265 814 879 0 0 265 814 879 47 459 986 40 030 637 16 858 566 9 757 383 5 531 152 7 883 536 7 429 349 313 274 865 - 
249 865 

986 

15 948 

893 
6% 0 
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IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji  

A. Wymiar terytorialny – formy obligatoryjne 

A.1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach PO 

A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego  

Obszar Strategicznej Interwencji Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji. 

W ramach rewitalizacji w RPO WO 2014-2020 inwestycje infrastrukturalne zostały 

podporządkowane celom społecznym związanym m.in. z redukcją ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Projekty rewitalizacyjne będą  wdrażane w ramach działania 10.2 Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, które zostaną skierowane wyłącznie na obszary 

miejskie. Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do 

objęcia wsparciem w ramach RPO WO 2014-2020 kwalifikują się wszystkie miasta województwa 

opolskiego. W ramach procedury konkursowej wyodrębniona zostanie alokacja dla Opola oraz 

czterech ośrodków subregionalnych (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa).   

Procesy rewitalizacyjne wspierane będą w ramach RPO WO 2014-2020 nie tylko w ramach 

działania 10.2. IZRPO WO 2014-2020 tworzy preferencje w dostępie do środków dla projektów 

wspierających proces rewitalizacji m.in. poprzez koordynację naborów wniosków, premiujące 

kryteria wyboru projektów, dodatkowe środki z budżetu państwa.   

A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne 

Oś priorytetowa  Działanie Fundusz 

Indykatywna  

alokacja UE 

(euro) 

Metoda preferencji* 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2 Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych na rzecz 

gospodarki 

EFRR 15 000 000  

Premiujące 
punktowe kryteria 

wyboru projektów 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 
EFRR 12 300 000 

Koordynacja 

naborów wniosków 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 

3.1 Strategie niskoemisyjne EFRR 81 600 000 
Koordynacja 

naborów wniosków 

3.2 Efektywność 

energetyczna 
EFRR 29 000 000 

Koordynacja 

naborów wniosków 

V Ochrona 

środowiska, 

5.3 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury 
EFRR 20 600 000 

Koordynacja 

naborów wniosków 
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Oś priorytetowa  Działanie Fundusz 

Indykatywna  

alokacja UE 

(euro) 

Metoda preferencji* 

dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego 

5.4 Gospodarka wodno-

ściekowa 
EFRR 15 300 000 

Koordynacja 

naborów wniosków 

VI Zrównoważony 

transport na rzecz 

mobilności 

mieszkańców 

6.1 Infrastruktura drogowa EFRR 151 300 000 

Premiujące 
punktowe kryteria 

wyboru projektów 

X Inwestycje w 

infrastrukturę 

społeczną 

10.1 Infrastruktura 

społeczna na rzecz 

wyrównania nierówności w 

dostępie do usług 

EFRR 45 900 000 
Koordynacja 

naborów wniosków 

10.2 Inwestycje wynikające 

z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

EFRR 30 671 726 
Dodatkowe środki z 
budżetu państwa 

10.3 E-usługi publiczne EFRR 9 500 000 
Koordynacja 

naborów wniosków 

10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 
EFRR 5 881 187 

Koordynacja 

naborów wniosków 

*- zgodnie z Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

A.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych miast 

wojewódzkich w ramach ZIT 

A.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Miasto wojewódzkie wraz z obszarem funkcjonalnym 

W województwie opolskim instrument ZIT realizuje Aglomeracja Opolska, stowarzyszenie 

jednostek samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzi miasto Opole oraz 20 gmin 

województwa opolskiego stanowiących obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego: Gogolin, 

Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, 

Dobrzeń Wielki, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, Turawa, Tarnów 

Opolski, Tułowice i Walce. Możliwość realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 instrumentu ZIT 

wynika ze spełnienia określonych wymogów wskazanych m.in. w Umowie Partnerstwa (zawiązanie 

zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – powołanie związku ZIT, przygotowanie Strategii ZIT). 

Realizacja zadań związanych z wdrażaniem RPO WO 2014-2020 obywa się na podstawie 
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porozumienia podpisanego przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie 

Aglomeracji Opolskiej i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu201.  

Interwencja RPO WO 2014-2020 w ramach ZIT skoncentrowana jest na przygotowaniu terenów 

inwestycyjnych, efektywności energetycznej w budynkach publicznych, strategiach 

niskoemisyjnych oraz wsparciu dziedzictwa kulturowego i kultury, podnoszeniu jakości edukacji 

przedszkolnej, kształcenia ogólnego i zawodowego.  

 A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki 

Oś priorytetowa  Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Alokacja UE 

przeznaczona 

na ZIT 

(euro) 

Finansowanie 

ogółem  
(EUR) 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2.2 Przygotowanie 

terenów inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 5 000 000 5 882 352 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 

3.1.2 Strategie 

niskoemisyjne 

w Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 40 900 000 54 533 334 

3.2.2 Efektywność 

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

EFRR 9 400 000 11 058 824 

V Ochrona 

środowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego 

5.3.3 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 2 000 000 2 352 942 

IX Wysoka jakość 

edukacji 

9.1.2 Wsparcie kształcenia 

ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej 

EFS 8 000 000 9 411 765 

9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFS 2 600 000 3 058 824 

                                                           
201 Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zawarte w 

Opolu, w dniu 12 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa 
Opolskiego, a Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, 

oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 
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Oś priorytetowa  Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Alokacja UE 

przeznaczona 

na ZIT 

(euro) 

Finansowanie 

ogółem  
(EUR) 

9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFS 3 900 000 4 588 236 

A.3. Obszary wiejskie 

A.3.1Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

W RPO WO 2014-2020 zakłada się interwencję na obszarach wiejskich, co znalazło 

odzwierciedlenie w podziale kategorii interwencji Programu. Co do zasady, we wszystkich osiach 

priorytetowych Programu zakłada się realizację projektów na obszarach wiejskich. Biorąc pod 

uwagę specyfikę poszczególnych działań /poddziałań RPO WO 2014-2020, większość interwencji 

zostanie skierowana na tereny wiejskie m.in. w ramach obszarów wsparcia: gospodarka wodno-

kanalizacyjna, mała retencja, systemy ostrzegania i reagowania na zagrożenia, ochrona 

różnorodności biologicznej, rynek pracy, włączenie społeczne, usługi zdrowotne i edukacja.  

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

B.1 RLKS 

W ramach RPO WO 2014-2020 nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej. 

W ramach Programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania jako potencjalnych 

beneficjentów. Interwencja RPO WO 2014-2020 będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia EFRROW i 

EFMR na terytorium danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. Koszty 

przygotowawcze, bieżące oraz koszty animacji LGD nie będą wspierane środkami EFS w ramach 

RPO WO 2014-2020. 

B.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju innych obszarów miejskich niż 

obszary funkcjonalne miast wojewódzkich (w tym ZIT, instrumenty spełniające kryteria art. 36 

rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 10 80/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), 

zwanego dalej „rozporządzeniem 1301/2013”) 

B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Nie dotyczy 

B.2.2 Alokacja i wkład krajowy 

Nie dotyczy 
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B.3 Wsparcie ZIT poza zintegrowanymi przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich (instrumenty spełniające kryteria art. 36 rozporządzenia 1303/2013 inne niż 

obszary miejskie). 

Nie dotyczy 

B.4 Inne instrumenty terytorialne  

B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja 

Odbudowa potencjału ludnościowego jest horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu, 

uwzględnionym zarówno w SRWO 2020, jak i w RPO WO 2014-2020. Głównym wyzwaniem, od 

którego uzależniony jest zarówno przyszły jego rozwój, jak i spójność społeczno-gospodarcza 

całego kraju, jest zapobieganie niekorzystnym zmianom demograficznym. Powyższe wymaga 

realizacji działań w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, stąd wyodrębniono OSI 

Depopulacja obejmujący cały region. Na potrzeby oszacowania alokacji dedykowanej OSI 

Depopulacja do OSI włączono działania realizowane na obszarze całego województwa, które 

spójne są z pakietami Programu Specjalnej Strefy demograficznej w Województwie Opolskim. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z Programem SSD spójne są także działania RPO WO 2014-2020 

planowane do realizacji w ramach pozostałych OSI. W związku z powyższym kolorem szarym we 

wszystkich tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, które są 

spójne z Programem SSD. 

B.4.2.1 Alokacja i wkład krajowy 

Oś 
priorytetowa 

Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 

ogółem 

(euro) publiczny prywatny 

I Innowacje w 

gospodarce 

1.1 Innowacje w 

przedsiębiorstwach 
EFRR 0 41 095 187 102 695 187 

II 

Konkurencyjna 

gospodarka 

2.1.1  

Nowe produkty i usługi 
EFRR 0 5 135 295 34 235 295 

2.1.2 Wsparcie TIK w 

przedsiębiorstwach 
EFRR 0 3 728 572 12 428 572 

2.2.1 Przygotowanie  

terenów inwestycyjnych 
EFRR 1 209 150 0 8 061 002 

2.4 Współpraca  

gospodarcza i promocja 
EFRR 0 3 728 572 12 428 572  
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Oś 
priorytetowa 

Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 

ogółem 

(euro) publiczny prywatny 

VII 

Konkurencyjny 

rynek pracy 

7.1 Aktywizacja 

zawodowa osób 

pozostających bez pracy 

realizowana przez PUP 

EFS 7 358 824 0 49 058 824 

7.2 Aktywizacja 

zawodowa osób 

pozostających bez pracy 

EFS 1 640 261 724 445 15 764 706 

7.3 Zakładanie 

działalności gospodarczej 
EFS 2 655 825 714 764 22 470 589 

7.4 Wydłużanie 

aktywności zawodowej 
EFS 1 007 818 474 535 9 882 353 

7.6 Godzenie życia 

prywatnego i 

zawodowego 

EFS 553 831 347 496 6 008 844 

VIII Integracja 

społeczna 

8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych 

i społecznych 

EFS 7 728 605 1 094 925 58 823 530 

IX Wysoka 

jakość 

edukacji 

9.1.1 Wsparcie  

kształcenia ogólnego 
EFS 1 770 531 225 530 13 307 068 

9.1.3 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej 
EFS 935 264 17 678 6 352 942 

9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej 
EFS 282 353 0 1 882 353 

9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego 
EFS 2 936 509 215 356 21 012 432 

9.3 Wsparcie kształcenia 

ustawicznego 
EFS 493 190 955 209 9 655 993 

X Inwestycje w 

infrastrukturę 

społeczną 

10.1.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki 

zdrowotnej mieszkańców 

regionu 

EFRR 4 034 118 448 235 29 882 353 



SZOOP (EFS) 

Załącznik do uchwały nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami 

wersja nr 28, październik 2018 r.  

 

205 

Oś 
priorytetowa 

Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 

ogółem 

(euro) publiczny prywatny 

10.1.2 Infrastruktura 

usług społecznych 
EFRR 0 8 785 715 29 285 715 

10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 
EFRR 1 037 857 0 6 919 044 

B.4.1.2 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Obszary przygraniczne 

OSI Obszary przygraniczne obejmuje powiaty położone na południu województwa opolskiego, tj. 

nyski, głubczycki i prudnicki, które wykazują niższy poziom rozwoju gospodarczego, są także gorzej 

skomunikowane z resztą regionu. Z drugiej strony posiadają potencjał w postaci cennych obiektów 

dziedzictwa kulturowego. Z tego względu otrzymają one preferencje w osiach dotyczących wzrostu 

gospodarczego oraz zwiększenia dostępności zasobów kulturowych. 

B.4.2.2 Alokacja i wkład krajowy 

Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 

ogółem 

(EUR) publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.1.3 Nowe produkty 

i usługi  

w MSP na obszarach 

przygranicznych 

EFRR 0 3 428 572 11 428 572 

2.2.3 Przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych na 

obszarach 

przygranicznych 

EFRR 555 555 0 3 703 703 

V Ochrona 

środowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego 

5.3.2 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura 

na obszarach 

przygranicznych 

EFRR 789 878,32 
197 469,5

8 
6 582 319,31 
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B.4.1.3 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

Nowe podejście terytorialne oznacza odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwań przez 

pryzmat granic administracyjnych JST, na rzecz podejścia szerszego, odnoszące go się do obszarów 

funkcjonalnych. W ramach RPO WO 2014-2020 zakłada się wsparcie obszarów subregionalnych w 

ramach osi priorytetowych zakładających wzrost gospodarczy (poprzez przygotowanie terenów 

inwestycyjnych) oraz obniżenie emisyjności w gospodarce i w budynkach publicznych. 

 

 

 

 

B.4.2.3 Alokacja i wkład krajowy 

Oś priorytetowa  Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład krajowy 
(euro) Finansowanie 

ogółem 
publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2.1 Przygotowanie 

terenów inwestycyjnych  
EFRR 1 209 150 0 8 061 002 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 

3.1.1 Strategie 

niskoemisyjne 

w miastach 

subregionalnych 

EFRR 13 566 667 0 54 266 667 

3.2.1 Efektywność 

energetyczna w 

budynkach publicznych 

EFRR 2 735 294 0 18 235 294 
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V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO202 

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia  

2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006. 

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia  

2013 r. w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w 

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

· Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów 

pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji 

w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

· Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431); 

· Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020; 

                                                           
202 Aktualne wersje wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dostępne są na stronie internetowej: 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  
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·  Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020;   

· Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne 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; 

· Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 

ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 

2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
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VI. Wykaz skrótów 

CIS Centrum Integracji Społecznej 

CT Cel tematyczny  

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EU2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

IOK Instytucja Organizująca Konkurs 

IP RPO WO 2014-

2020   

Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WO 2014-2020 

IZRPO WO 2014-2020 

IZRPO WO  

IZ 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Opolskiego 2014-2020 

KIS Klub Integracji Społecznej 

KOP Komisja oceny projektów 

KM RPO WO 2014-

2020 

KM RPO WO 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-2020 

KPRES Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

MR Ministerstwo  Rozwoju 

OP Oś priorytetowa 

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

PI Priorytet inwestycyjny  

PO Program Operacyjny 

RPO WO 2014-2020 / 

Program 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-

2020 

SSD Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie 
opolskim do 2020r. 

TIK Technologie Informacyjno-Komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

UP Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa  

WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej 
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ZIT Zintegrowana Inwestycja Terytorialna 

Związek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

ZWO Zarząd Województwa Opolskiego 
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VII. Załączniki 

· Załącznik 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach 

priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

· Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań  

i poddziałań RPO WO 2014-2020. 

· Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań  

i poddziałań RPO WO 2014-2020.  

· Załącznik 4 – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów RPO WO 

2014-2020 (jeśli dotyczy). 

· Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020. 

· Załącznik 6 – Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020. 
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3 Wnioskodawca na etapie rekrutowania do projektu ostatecznych odbiorców wsparcia, zobowi�zany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejno�ci osobom, których dochody nie przekraczaj�
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej 
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4 Dotyczy typu 1 projektu. 
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��&17�0'�&G/�'6*%�04��'�,=�)��%�/�-�'�/����'6*%�7%�'��)�)���01��,��'6*%�
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− �1&1*)�17%���)�.���%�����4%)�*�%�)���01��,��'6*%��)����%��%�01�.�17%��*�%����������������������
��&17�0'�&G/�'6*%�04��'�,=�)��%�/�-�'�/����'6*%�7%�'��)�)���01�
�,��'6*%��)����.'=%�&�%�7G;*)1)������7�*3�5(�0(�)1�(�%��1*3����4�&��
�� "8����!�

�,�-�$�
#�&%!�,�!-��

�%��0'&1*)1�

�
� �



� ��������	
��
�
�
�����
�����


��������	
�
�������
��
������� 
�
���
��
��!����
��� 
�"
�
#$%�"
�&����&�



�!�'(�
��
�)*
#�%��!���	
���)
�"�

$�C�
�

�

+�"�$!�*,�,!-��� .������&�+��*����/'-�*)���

	'$�(�%$�� A0>���/��*%��/'07%'&,���.'�'7%%��/'-�*)����

�!&&'$�(�%$���� 1�

�!'2$)'�%$��

-*&�,�3-�-�

��4�)5�"�!#��, �

 ! �+'0�%��)�)���0�7%�'='�%2)(�2*17%�(�=���5%*���&��B�)�7,�%��%��0'��
���&1�!�)-���&&'!�

�! �+'0�%��)�)���02�.'�.(���*1��'6*%�B�)�7,�%��%��/�)�.��*)��2*�����&'6:��

$��&1�!������&&'!�

C! �+'0�%��)�)���02��')�)���%���1�.(�'.��64'�2��
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