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

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

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Rozdział I 
I.3 Opis procedury 
wyboru projektów 
Opis procesu naboru, 
oceny i wyboru 
projektów do 
dofinansowania w 
trybie projektów 
pozakonkursowych 
Wezwanie 
wnioskodawcy do 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie 
projektu 
str. 19 

Właściwa IOK wzywa Wnioskodawcę do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu 
wyznaczając termin złożenia zbieżny z terminem 
określonym w Wykazie projektów. Po upływie 
wskazanego terminu, IOK niezwłocznie wzywa 
Wnioskodawcę do ponownego złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu, wyznaczając drugi 
ostateczny termin. Ogólny opis Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

Właściwa ION wzywa Wnioskodawcę do złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu wyznaczając termin złożenia 
zbieżny z terminem określonym w Wykazie projektów. Po 
upływie wskazanego terminu, ION niezwłocznie wzywa 
Wnioskodawcę do ponownego złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu, wyznaczając drugi ostateczny 
termin. Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Poprawa skrótu 

2.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
23 
Str. 41 

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, 
jednakże minimalna wartość dofinansowania o 
którą musi aplikować wnioskodawca to 
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na 
etapie wnioskowania).* 

Nie ustalono maksymalnej wartości projektu.  

*w przypadku III typu projektu nie występuje 
minimalna wartość dofinansowania. 

W przypadku 1 i 2 typu projektu nie ustalono minimalnej 
wartości projektu, jednakże minimalna wartość 
dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania). Nie ustalono maksymalnej wartości 
projektu. 

 

W przypadku 3 typu projektu nie występuje minimalna 

Wskazano maksymalną 
wartość dofinansowania 
dla 3 typu projektu.  
Uporządkowano 
informacje odnośnie 
typów projektu. 
 
Uspójnienie numeracji 
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wartość projektu. Nie ustalono maksymalnej wartości 
projektu, jednakże maksymalna wartość dofinansowania, o 
którą może aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN.   

typów projektu z 
numeracją wskazaną 
dla poszczególnych 
typów projektów w 
ramach kryteriów 
(liczby arabskie) 

3.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
24 
Str. 42 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych, jednakże  minimalna wartość 
dofinansowania o którą musi aplikować 
wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość 
obowiązująca na etapie wnioskowania).* 

*w przypadku III typu projektu nie występuje 
minimalna wartość dofinansowania. 
 
(…) 

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 
służącego ich działalności innowacyjnej – 20 mln 
zł (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania), 

- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 10 
mln zł (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania), z tym że wydatki związane z 
wdrożeniem prac B+R (jeśli dotyczy) muszą 
stanowić mniej niż 50% wydatków 
kwalifikowalnych projektu 

- zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP – 
100 tys. zł. 

 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych, jednakże  minimalna wartość 
dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania).* 

*w przypadku 3 typu projektu nie występuje minimalna 
wartość dofinansowania. 

 
 
 
(…) 

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich 
działalności innowacyjnej – 20 000 000 PLN (wartość 
obowiązująca na etapie wnioskowania), 

- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 20 000 000 
PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), z 
tym że wydatki związane z wdrożeniem prac B+R (jeśli 
dotyczy) muszą stanowić mniej niż 50% wydatków 
kwalifikowalnych projektu 
- zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP – nie ustalono 
maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, 
jednakże maksymalna wartość dofinansowania, o którą 
może aplikować wnioskodawca wynosi 100 000 PLN. 

Uspójnienie numeracji 
typów projektu z 
numeracją wskazaną 
dla poszczególnych 
typów projektów w 
ramach kryteriów 
(liczby arabskie) 
 
 
 
 
 
Zwiększenie 
maksymalnej wartości 
wydatków 
kwalifikowalnych  
podyktowane jest 
zapytaniami ze strony 
potencjalnych 
wnioskodawców.  
  
W zakresie 3 typu 
zaproponowano 
ustalenie limitu na 
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poziomie maksymalnej 
wartości 
dofinansowania  
zamiast maksymalnej 
wartości wydatków 
kwalifikowalnych. 
Zasadnym wydaje się 
umożliwienie 
pozyskania wsparcia na 
usługi proinnowacyjne 
również o wyższej 
wartości.  
Ujednolicenie zapisów 

4.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
29. 
Str. 43 

(…)Mając na uwadze sprawne wydatkowanie 

środków pomocowych w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent ma 

obowiązek zastosowania zasady n+1 dla I typu 

projektu, n+2 lub n+3 dla II typu projektu oraz 

n+1 dla III typu projektu, w odniesieniu do 

okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od 

chwili podpisania umowy o dofinansowanie 

Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we 

wniosku o dofinansowanie dla I typu w ciągu 

jednego roku, dla II typu w kolejnych dwóch (w 

przypadku realizacji wyłącznie prac B+R) lub 

trzech (w przypadku realizacji prac B+R wraz z 

komponentem wdrożeniowym) latach, a dla III 

typu w ciągu jednego roku.  W szczególnych 

(….)Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków 

pomocowych w ramach przedmiotowego działania 

Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 dla 1 

typu projektu, n+2 lub n+3 dla 2 typu projektu oraz n+1 dla 

3 typu projektu, w odniesieniu do okresu realizacji 

projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o 

dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty 

we wniosku o dofinansowanie dla 1 typu w ciągu jednego 

roku, dla 2 typu w kolejnych dwóch (w przypadku realizacji 

wyłącznie prac B+R) lub trzech (w przypadku realizacji prac 

B+R wraz z komponentem wdrożeniowym) lat dla 3 typu w 

ciągu jednego roku.  Natomiast projekty realizowane w 

ramach Wspólnego Przedsięwzięcia muszą w całości zostać 

zrealizowane zgodnie z zasadą n+3. W szczególnych 

przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, 

Uspójnienie numeracji 
typów projektu z 
numeracją wskazaną 
dla poszczególnych 
typów projektów w 
ramach kryteriów 
(liczby arabskie). 
Uporządkowanie treści. 
Uwzględnienie 
maksymalnego terminu 
ponoszenia wydatków 
w odniesieniu do 
okresów n+ (z uwagi na 
termin ogłaszania 
kolejnych konkursów i 
długość trwania 
wspieranych 
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przypadkach (tj. projektów dużych, 

skomplikowanych, których realizacja nie jest 

możliwa w zakładanym okresie) istnieje 

możliwość odstąpienia od powyższej reguły w 

wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony 

przez Beneficjenta. Natomiast projekty 

realizowane w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia muszą w całości zostać 

zrealizowane zgodnie z zasadą n+3, co oznacza, 

że badania przemysłowe nie mogą trwać dłużej 

niż 2 lata od momentu podpisania umowy. 

których realizacja nie jest możliwa w zakładanym okresie) 

istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w 

wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez 

Beneficjenta z uwzględnieniem możliwego maksymalnego 

terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. 

 

projektów). 

5.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
29. 
Str. 45 

Wsparcie uzyskają również badania 

przemysłowe i/lub eksperymentalne prace 

rozwojowe, a także prace wdrożeniowe, 

prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie 

Województwa Śląskiego. 

Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i/lub 

eksperymentalne prace rozwojowe, a także prace 

wdrożeniowe*, prowadzone przez przedsiębiorstwa na 

terenie Województwa Śląskiego. 

* W ramach prac wdrożeniowych wspiera się także prace 

przedwdrożeniowe, tj. działania przygotowawcze do wdrożenia 

wyników badań i umożliwiające doprowadzenie rozwiązania 

będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można 

je skomercjalizować (w szczególności dotyczy to opracowania 

dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego 

produktu, badań rynku). 

Uwzględnienie 
informacji o możliwości 
wsparcia prac 
przedwdrożeniowych  

6.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
29. 
Str. 45 

Warunkiem wsparcia prac badawczych jest 

dążenie do ich komercyjnego wykorzystania w 

gospodarce. Po zakończeniu prac B+R 

Warunkiem wsparcia prac badawczych jest dążenie do ich 

komercyjnego wykorzystania w gospodarce (przedmiotowe 

założenie nie dotyczy 3 typu projektu). Po zakończeniu prac 

Doprecyzowanie jakich 
typów projektów 
dotyczy wymóg. 
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Beneficjent dokona analizy opłacalności 

wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej 

analizy będą podstawą do określenia stopnia 

wykorzystania efektów badań w gospodarce. 

B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia 

wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą 

do określenia stopnia wykorzystania efektów badań 

w gospodarce. 

7.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Działanie 1.2. punkt 
29. 
Str. 45 

(…) W ramach trzeciego typu - Zakup usług 

proinnowacyjnych przez MŚP, mikro, mali oraz 

średni przedsiębiorcy będą mogli zakupić usługę 

proinnowacyjną mającą na celu rozwój 

przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego 

lub wdrożenie nowego procesu 

technologicznego, produktu lub usługi, 

dotyczącej w szczególności: oceny potrzeb 

technologicznych, promocji technologii i 

nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania 

nowych technologii, innych działań, w których 

następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej 

technologii. 

W ramach trzeciego typu - Zakup usług proinnowacyjnych 

przez MŚP, mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą 

mogli zakupić usługę proinnowacyjną mającą na celu 

rozwój przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub 

wdrożenie nowego procesu technologicznego lub 

nietechnologicznego, produktu lub usługi, dotyczącej w 

szczególności: oceny potrzeb technologicznych, promocji 

technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania 

nowych technologii, innych działań, w których następuje 

transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii.  

Dostosowanie do 
zapisów 
zaproponowanych 
kryteriów   

8.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Poddziałanie 1.4.1 
punkt 14. 
Str. 57 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności 
wydatków określone są w Wytycznych  w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
wydanych przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego oraz w załącznikach 
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze. IOK jest 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 
określone są w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz w 
załącznikach wykazanych w Ogłoszeniu o naborze. ION jest 
upoważniona do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń 
w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Poprawa 
zastosowanego skrótu 
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upoważniona do wprowadzenia dodatkowych 
ograniczeń w zakresie kwalifikowalności 
wydatków. 

2. Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zostały wskazane w pkt 20-24 i 29. 

3. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia 
wyłącznie zgodne z RIS WSL 2013-2020. 

4. IOK może wprowadzić w załącznikach 
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze 
ograniczenia dot. maksymalnej liczby 
składanych wniosków przez Wnioskodawcę. 

5. IOK może wprowadzić w załącznikach 
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze  
ograniczenie w zakresie wartości poziomu 
wsparcia (kwotowego i procentowego). 

2. Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostały 
wskazane w pkt 20-24 i 29. 

3. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia wyłącznie 
zgodne z RIS WSL 2013-2020. 

4. ION  może wprowadzić   w załącznikach 
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze ograniczenia dot. 
maksymalnej liczby składanych wniosków przez 
Wnioskodawcę. 

5. ION może wprowadzić w załącznikach wykazanych 
w Ogłoszeniu o naborze  ograniczenie w zakresie wartości 
poziomu wsparcia (kwotowego i procentowego). 

9.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Poddziałanie 1.4.1 
punkt 18. 
Str. 58 

IOK jest upoważniona do określenia w 
załącznikach wykazanych w Ogłoszeniu o 
naborze dla danego naboru informacji o 
możliwości i warunkach stosowania 
uproszczonych form rozliczania wydatków. 

ION jest upoważniona do określenia w załącznikach 
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze dla danego naboru 
informacji o możliwości i warunkach stosowania 
uproszczonych form rozliczania wydatków. 

Poprawa 
zastosowanego skrótu 

10.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Poddziałanie 1.4.1 
punkt 19. 
Str. 58 

IOK jest upoważniona do zawężenia podstaw 
prawnych obowiązujących w ramach danego 
naboru. 

ION jest upoważniona do zawężenia podstaw prawnych 
obowiązujących w ramach danego naboru. 

Poprawa 
zastosowanego skrótu 

11.  ROZDZIAŁ II, OŚ I, 
Poddziałanie 1.4.1 
punkt 21. 
Str. 59 

95%, w tym środki z budżetu państwa w 
przypadku projektów spełniających łącznie 
kryteria: 

1) nie są objęte pomocą publiczną, w tym 
rekompensatą 

95%, w tym 10% środków pochodzących  z budżetu 
państwa w przypadku projektów spełniających łącznie 
kryteria:  

1) nie są objęte pomocą publiczną, w tym 
rekompensatą 

Doprecyzowanie 
zapisów dotyczących 
wysokości budżetu 
państwa 
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2) nie są objęte pomocą de minimis 

3) nie są projektami  generującymi dochód 
w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 
1303/2013. 

 

85%, bądź poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z 
zasadami udzielania pomocy publicznej. 

2) nie są objęte pomocą de minimis 

3) nie są projektami  generującymi dochód w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

12.  ROZDZIAŁ II, OŚ II, 
Poddziałanie 2.1 
punkt 21. 
Str. 67 

W ramach działania 2.1 IOK jest upoważniona 
do określenia w Regulaminie naboru informacji 
o możliwości i warunkach stosowania 
uproszczonych form rozliczania wydatków. 

W ramach działania 2.1 ION jest upoważniona do 
określenia w Regulaminie naboru informacji o możliwości i 
warunkach stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków. 

Poprawa 
zastosowanego skrótu 

13.  ROZDZIAŁ II. OŚ III, 
Działanie 3.3, pkt. 3 
Str. 87 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M (obligatoryjny) 
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych 
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły 
zmiany organizacyjno – procesowe 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
O/K/M (obligatoryjny) 

Usunięcie wskaźników 
nie wybieranych w 
Działaniu 3.3 

14.  ROZDZIAŁ II. OŚ III, 
Poddziałanie 3.5.3, 
pkt. 14 
Str.  100 

Brak  (…)Wsparcie w ramach poddziałania 3.5.3 uzyskają MŚP 
posiadające na etapie aplikowania strategię/plan 
internacjonalizacji. 

Propozycja 
uwzględnienia 
obligatoryjnego do 
spełnienia warunku. 

15.  II.4.1 Odnawialne 
źródła energii, pkt 
14. Limity i 
ograniczenia, limit nr 
2, str. 108 

2. W przypadku kogeneracji – projekty 
których moc zainstalowana energii elektrycznej 
wynosi powyżej 1 MW. 

2. W przypadku kogeneracji z OZE – brak wsparcia 
dla projektów, których moc zainstalowana energii 
elektrycznej wynosi powyżej 1 MW. 

Usunięcie omyłki 
redakcyjnej, 
ujednolicenie zapisów 
względem limitów dla 
działania 4.4. 
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Wysokosprawna 
kogeneracja 

16.  II. Niskoemisyjny 
transport miejski 
oraz efektywne 
oświetlenie, pkt 14. 
Limity i ograniczenia, 
limit Limity i 
ograniczenia dot. 3. 
typu projektów 
(rozwój sieci 
regionalnych tras 
rowerowych), str. 
151-152 

Limity i ograniczenia dot. 3. typu projektów 
(rozwój sieci regionalnych tras rowerowych): 
zostaną wprowadzone na późniejszym etapie 
zmian w SZOOP. 

Limity i ograniczenia dot. 3. typu projektów (rozwój sieci 
regionalnych tras rowerowych):.  

1. Wsparciem zostaną objęte trasy rowerowe łączące 
minimum dwie JST (tzn. trasy rowerowe fizycznie są 
realizowane na terenie co najmniej dwóch JST). 

2. Do wsparcia kwalifikują się projekty obejmujące 
minimum 3 km ciągłej trasy rowerowej, której co 
najmniej 90% długości będzie posiadać nawierzchnię 
bitumiczną (asfaltową)1.  Do 10% długości trasy 
rowerowej może mieć formę pasa ruchu dla rowerów. 
W celu rozwoju jak największej ilości regionalnych tras 
rowerowych, możliwe jest wyznaczanie tras 
rowerowych z wykorzystaniem już istniejących 
odcinków, spełniających wymagane parametry 
techniczne (określone w pkt. 2 i 3).  W praktyce 
oznacza to, że projekty, które obejmują minimum 3 
km ciąg trasy rowerowej o określonej szerokości 
realizowanej na terenie dwóch JST, mogą obejmować 
odcinki znajdujące się w ciągu trasy rowerowej 
(uwzględniając istniejące trasy rowerowe).  

3. Projekt jest zgodny z założeniami określonymi w 
dokumencie pn.: Założenia regionalnej polityki 
rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją 
sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu 
korytarzowym). 

Wprowadzenie limitów i 
ograniczeń będzie miało 
zastosowanie dla 
planowanego do 
ogłoszenia we wrześniu 
2019 r. naboru 
wniosków mającego na 
celu realizację Założeń 
regionalnej polityki 
rowerowej 
województwa śląskiego 
(…) – dokument 
opracowany przez Biuro 
ds. Planowania 
Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Śląskiego.  

                                                           
1 lub wykonaną z innego materiału o parametrach odpowiadających równej nawierzchni asfaltowej,  
np. nawierzchnie z litego betonu cementowego na terenach zalewowych. 
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Trasa rowerowa objęta  zakresem projektu musi 
spełniać łącznie następujące warunki: 

 Mieści się w wyznaczonych w ww. dokumencie 
korytarzach ruchu rowerowego. 

 Zgodna jest z kierunkami przebiegu korytarza. 

 Prowadzona jest najkrótszą możliwą drogą 
wynikającą z uwarunkowań własnościowych i 
terenowych (w stosunku do linii wskazującej 
kierunek ruchu rowerowego). 

4. Minimalna szerokość trasy rowerowej wynosi 2 m (dla 
ruchu rowerowego w obydwu kierunkach) i 1,5 m (dla 
ruchu rowerowego w jednym kierunku). Zalecana 
szerokość trasy rowerowej wynosi 4 m (dla velostrady 
jest to szerokość minimalna). Aby zapewnić ciągłość 
trasy w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 
przewężenia np. przejazdy o szerokości mniejszej niż 
1,5 m ale nie mniejszej niż 1m. Muszą one być 
właściwie oznakowane dla wszystkich uczestników 
ruchu. W takim przypadku do wniosku o 
dofinansowanie należy przedstawić stosowne 
uzasadnienie.  

17.  II.7.1, pkt 7 
(Poddziałanie 7.1.1; 
7.1.2; 7.1.3) 
Str. 209 
II.7.3, pkt 7 
Str. 224 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 
urodzin): 
a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, 
zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, tj.: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej; 

- kobiety; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin): 
a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, 

zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, tj.: 

 osoby w wieku 50 lat i więcej; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 
 osoby o niskich kwalifikacjach. 

Propozycja zmiany ma 
na celu doprecyzowanie 
zapisów SZOOP ze 
wskazaniem 
bezpośredniego źródła 
określającego progi 
wynagrodzenia w 
przypadku osób 
zatrudnionych na 
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- osoby o niskich kwalifikacjach. 
b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w 
ramach RPO, tj.: 

- reemigranci – do tej grupy zaliczani są 
również repatrianci; 

- imigranci (w tym osoby polskiego 
pochodzenia); 

- osoby ubogie pracujące; 

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny; 

- osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w 
ramach umów cywilno-prawnych, 
których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 
pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych 
dozorem elektronicznym. 

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, 
tj.: 

 reemigranci – do tej grupy zaliczani są również 
repatrianci; 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); 

 osoby ubogie pracujące; 

 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; 

 osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 
umów cywilno-prawnych, których miesięczne 
zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia 
o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień 
ogłoszenia konkursu)2. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 

umowach 
krótkoterminowych 
oraz cywilnoprawnych.   
 
Dodatkowo 
proponowana zmiana 
ma charakter zapisu 
ramowego, 
pozwalającego na 
stosowanie zapisów  
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 
2014-2020  niezależnie 
od dokonywanych w 
ww. Wytycznych zmian. 

18.  II.7.1, pkt 29 
Str. 217 

Zgodnie z umową uczestnictwa w projekcie, 
stanowiącą załącznik do umowy o 
dofinansowanie projektu, beneficjent ma 
obowiązek wypłacenia stypendium 
szkoleniowego i stażowego w założonych 
terminach oraz uregulowania pochodnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(w szczególności składki na ubezpieczenie 

Zgodnie z umową uczestnictwa w projekcie, stanowiącą 
załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, 
beneficjent ma obowiązek wypłacenia stypendium 
szkoleniowego i stażowego w założonych terminach oraz 
uregulowania pochodnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa 

(w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne 
stanowiące odrębną pozycję budżetową we wniosku o 

Propozycja dodania 
zapisu wynikająca z 
powtarzających się 
błędów na etapie 
opracowywania 
wniosków o 
dofinansowanie.   

                                                           
2 W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 
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społeczne) bez względu na to, czy został 
rozliczony wniosek Beneficjenta o płatność i 
przekazane zostały środki przez Instytucję 
Pośredniczącą. 

dofinansowanie projektu) bez względu na to, czy został 
rozliczony wniosek Beneficjenta o płatność i przekazane 
zostały środki przez Instytucję Pośredniczącą. 

19.  II.7.3, pkt 5 
Str. 223 

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności 

Wsparcie pomostowe 

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 
2. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie 
działalności realizowane zgodnie z zapisami Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień 
ogłoszenia konkursu)  
3. Wsparcie pomostowe 

Propozycja zmiany ma 
na celu wprowadzenie 
ramowego zapisu w 
zakresie wsparcia przed 
rozpoczęciem 
działalności 
gospodarczej.  
 
Pozwala to na realizację 
ww. typu wsparcia 
niezależnie od 
szczegółowych zapisów  
Wytycznych ds.  rynku 
pracy, które są obecnie 
na etapie konsultacji. 
 
Aktualna propozycja 
MIiR zakłada bowiem 
usunięcie możliwości 
doradztwa na tym 
etapie projektu, 
natomiast IP RPO WSL - 
WUP Katowice 
wnioskował o 
przywrócenie tej formy 
wsparcia. 
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Proponowana 
modyfikacja 
„zabezpiecza” również 
zapisy SZOOP przed 
przyszłymi zmianami 
Wytycznych  ds.  rynku 
pracy, zapewniając stałą 
zgodność z 
przedmiotowymi 
Wytycznymi w zakresie 
przedmiotowego typu 
wsparcia. 

20.  II.7.3, pkt 23 
Str. 228 

Minimalna wartość projektu wynosi 8 000 000 

PLN.W przypadku OSI minimalna wartość 

projektu wynosi 500 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu zostanie 
wskazana w Regulaminie konkursu. 

Minimalna wartość projektu wynosi 2 010 000 PLN. W 

przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 500 000 

PLN. 

Maksymalna wartość projektu zostanie wskazana w 
Regulaminie konkursu. 

Propozycja zmiany 
wartości minimalnej 
projektu z uwagi na 
rezygnację z projektów 
operatorskich o zasięgu 
wojewódzkim na rzecz 
podziału alokacji na 
poszczególne 
subregiony woj. 
śląskiego. 
Założona minimalna 
wartość projektu 
została ustalona na 
poziomie, który 
umożliwia realizację 
projektów z poziomem 
kosztów pośrednich na 
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poziomie co najwyżej 
15 % (pozwala to 
przeznaczyć więcej 
środków na dotacje w 
ramach kosztów 
bezpośrednich). 
 
Odpowiednia 
propozycja w tym 
zakresie zastała 
przedstawiona do 
kryteriów wyboru 
projektów. 

21.  II.7.4, pkt 5 
Str. 230 

1. Wsparcie typu outplacement dla 
przedsiębiorców i pracowników 
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych 
do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 
niedotyczących  pracownika oraz dla osób 
odchodzących z rolnictwa, w tym 
w szczególności: 

a. doradztwo zawodowe połączone 
z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
Działania jako obowiązkowy element 
wsparcia; 

b. poradnictwo psychologiczne; 
c. pośrednictwo pracy; 
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe; 
e. staże, praktyki zawodowe; 
f. subsydiowanie zatrudnienia; 
g.  sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca 

1. Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i 
pracowników zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych 
z przyczyn niedotyczących  pracownika oraz dla 
osób odchodzących z rolnictwa, w tym 
w szczególności: 

a. doradztwo zawodowe połączone 
z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 
jako obowiązkowy element wsparcia; 

b. poradnictwo psychologiczne; 
c. pośrednictwo pracy; 
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe; 
e. staże, praktyki zawodowe; 
f. subsydiowanie zatrudnienia; 
g.  sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca 

zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie 
kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

Propozycja zmiany ma 
na celu wprowadzenie 
ramowego zapisu w 
zakresie wsparcia przed 
rozpoczęciem 
działalności 
gospodarczej. 
 
Uzasadnienie jest 
tożsame jak dla zmiany 
opisanej powyżej dla 
II.7.3, pkt 5 SZOOP 
 
Dodano zapis 
precyzujący, iż wsparcie 
ukierunkowane na 
rozpoczęcie własnej 
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zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na 
pokrycie kosztów zamieszkania związanych 
z podjęciem zatrudnienia; 

wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej 

połączone ze wsparciem doradczo-

szkoleniowym. wsparcie pomostowe w postaci 

pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w 

kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w przepisach o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na 

dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub 

zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej – realizowane jedynie w 

połączeniu ze wsparciem wymienionym w 

literze h . 

zatrudnienia; 
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze 
wsparciem przygotowującym do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej j realizowanym 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w zakresie z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień 
ogłoszenia konkursu).  

i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej  
realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w zakresie z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień 
ogłoszenia konkursu)–realizowane jedynie w 
połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h . 

 
 

działalności 
gospodarczej oraz 
wsparcie pomostowe 
jest realizowane w 
oparciu o Wytyczne w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 
2014-2020.  
 

22.  II.7.4, pkt 14 
(Działanie 7.4) 
Str. 232 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
zostaną określone w treści Regulaminu 
konkursu i mogą obejmować następujące 
zagadnienia: 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie 
rekrutacji do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Obszar realizacji projektu 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 
obejmować następujące zagadnienia: 

 Typy projektu. 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie rekrutacji 
do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Obszar realizacji projektu 

Propozycja dodania, w 
zakresie limitów i 
ograniczeń w realizacji 
projektów, typów 
projektów, co wynika z 
możliwości zmian w tym 
zakresie w związku z 
obecnie prowadzonymi 
konsultacjami 
aktualizacji Wytycznych 
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 Maksymalna wartość projektu. 

Minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej. 

 Maksymalna wartość projektu. 

Minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej. 

w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
przystosowania 
przedsiębiorców i 
pracowników do zmian 
na lata 2014-2020 (np. 
usunięcia praktyk 
zawodowych z katalogu 
możliwych typów 
wsparcia). 

23.  II.7.4, pkt 23 
Str. 234 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 
PLN. W przypadku OSI minimalna wartość 
projektu wynosi 650 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu zostanie 
wskazana w Regulaminie konkursu. 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. W 
przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 700 000 
PLN.  

Maksymalna wartość projektu zostanie wskazana w 
Regulaminie konkursu. 

Propozycja zwiększenia 
minimalnej wartości 
projektu z uwagi na 
obecnie dostępną 
alokację w ramach 
przedmiotowego 
konkursu OSI. 
Odpowiednia 
propozycja w tym 
zakresie została 
przedstawiona do 
kryteriów wyboru 
projektów. 

24.  II.8.2, pkt 23 
(Działanie 8.2; 
Poddziałanie 8.2.1 ; 
Poddziałanie 8.2.3) 

Minimalna wartość projektu - 100 000 PLN. 

 

W przypadku OSI minimalna wartość projektu 
wynosi 5 000 000 PLN. 

Minimalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie 
konkursu. 

 

W przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 5 

Propozycja określenia 
minimalnej wartości 
projektu w treści 
Regulaminu konkursu 
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Str. 255 Maksymalna wartość projektu wskazana jest w 
Regulaminie konkursu. 

000 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w 
Regulaminie konkursu. 

wynika z faktu, iż jej 
wartość będzie 
uzależniona od 
najbardziej aktualnych 
danych w zakresie 
dostępnej alokacji na 
etapie przed 
ogłoszeniem naboru.  

25.  II.9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i 
zdrowotne 
5. Typy 
projektów 
Poddziałanie 9.2.1, 
9.2.2, 9.2.3 
Str. 281 

Brak typu projektu 5. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form 
usług społecznych świadczonych w ośrodkach  wsparcia, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 

Dodano nowy typ 
projektu. Możliwość 
realizacji tego typu 
wsparcia wynika z 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia 
społecznego i 
zwalczania ubóstwa… 

26.  II.9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i 
zdrowotne 
5. Typy 
projektów 
Poddziałanie 9.2.5 
Str. 286 

Brak typu projektu 5. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form 
usług społecznych świadczonych w ośrodkach  
wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej 

Dodano nowy typ 
projektu. Możliwość 
realizacji tego typu 
wsparcia wynika z 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia 
społecznego i 
zwalczania ubóstwa… 

27.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

W związku z powyższym w infrastrukturze 
objętej dofinansowaniem z działania 10.2 
prowadzone wsparcie dla osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem musi być zgodne z 

Brak zapisu Usunięcie zapisu 
odnoszącego się do 
wsparcia prowadzonego 
na infrastrukturze, a nie 



 

 

18 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 314 

ww. Wytycznymi. samej infrastruktury, w 
celu uniknięcia 
niewłaściwej 
interpretacji zapisów. 

28.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 314 

Zgodnie z brzmieniem typu projektu nr 1 na 
mieszkania wspomagane/chronione/socjalne, 
można adaptować tylko takie lokale, które 
dotychczas nie spełniały takich funkcji. Zatem 
przedmiotem projektu nie może być np. remont 
dotychczasowych lokali socjalnych celem 
podwyższenia ich standardów. Dopuszcza się 
jednak wsparcie istniejących mieszkań 
chronionych i wspomaganych pod warunkiem 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w 
danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości 
świadczonych usług. 

Zgodnie z brzmieniem typu projektu nr 1 na mieszkania 
wspomagane/chronione/socjalne, można adaptować 
tylko takie lokale, które dotychczas nie spełniały takich 
funkcji. Zatem przedmiotem projektu nie może być np. 
remont dotychczasowych lokali socjalnych/lokali 
będących przedmiotem najmu socjalnego celem 
podwyższenia ich standardów. Dopuszcza się jednak 
wsparcie istniejących mieszkań chronionych i 
wspomaganych pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia 
jakości świadczonych usług. 

Dostosowanie zapisów 
SZOOP do zmian 
wynikających z 
aktualizacji ustawy o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 
1234, z późn. zm.) 

29.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 315 

brak zapisu Na potrzeby oceny merytorycznej jako dotychczas 
istniejące należy traktować wszystkie lokale socjalne 
wyodrębnione w mieszkaniowym zasobie gminy wg. stanu 
na dzień 20 kwietnia 2019 r. oraz lokale wynajęte na 
podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 
1234, z późń. zm.) na dzień złożenia wniosku. 

Doprecyzowanie 
zapisów w związku z 
nowelizacją ustawy o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 
1234, z późn. zm.) 
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30.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 315 

118 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego  

  118 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego 
(t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1234, z późń. zm.). 

 

Dostosowanie zapisów 
SZOOP do zmian 
wynikających z 
aktualizacji ustawy o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 
1234, z późn. zm.) 

31.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 315 

Minimalne wymagania jakie muszą spełniać 
mieszkania chronione określa rozporządzenie 
właściwego ministra do spraw zabezpieczenia 
społecznego, o którym mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 930, z późn. zm.): 

Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania 
chronione określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 
sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822).   
Minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca dla 
jednej osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym nie może być mniejsza niż 12m2. 
Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, 
składa się z:  
1)   kuchni lub aneksu kuchennego;  
2)   łazienki;  
3)   wydzielonego ustępu lub miski ustępowej w łazience;  
4)   przestrzeni komunikacji wewnętrznej. 

Zmiana zapisów pola w 
związku ze zmianą  
Rozporządzenia  
Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki społecznej z 
dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie mieszkań 
chronionych (Dz.U. 
2018 poz. 822). 
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32.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 315 

Kosztem kwalifikowalnym mogą być prace 
budowlane obejmujące części wspólne całego 
budynku, w którym miałby się znajdować jeden 
lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub 
chronionych, ale tylko pod warunkiem, że 
powierzchnia użytkowa tych lokali będzie 
większa niż 50% powierzchni użytkowej danego 
budynku. Limit nie ma zastosowania do 
przypadków, w których budynek w całości będzie 
przeznaczony na realizację typu projektu nr 1 
oraz typu projektu nr 2. 

Kosztem kwalifikowalnym mogą być prace budowlane 
obejmujące części wspólne całego budynku, w którym 
miałby się znajdować jeden lub kilka mieszkań socjalnych  
wspomaganych lub chronionych, ale tylko pod 
warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych mieszkań 
będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej danego 
budynku. Limit nie ma zastosowania do przypadków, w 
których budynek w całości będzie przeznaczony na 
realizację typu projektu nr 1 oraz typu projektu nr 2. 

Dostosowanie zapisów 
SZOOP do zmian 
wynikających z 
aktualizacji ustawy o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 31, poz. 
266, z późn. zm.) oraz 
uspójnienie zapisów 
dokumentu. 

33.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 316 

Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie 
przysługuje na przedsięwzięcia, których 
realizacja współfinansowana jest ze środków 
Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 
grudnia 2006 r o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2006 r.). 

Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na 
przedsięwzięcia, których realizacja współfinansowana jest 
ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 
grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali 
mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, 
noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i 
tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
2321). 

Zmiana zapisów poprzez 
wskazanie 
zaktualizowanej 
podstawy prawnej dla 
ustawy zacytowanej w 
treści pola.  

34.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

Roboty budowlane w zdegradowanych 
budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania 
socjalne, wspomagane i chronione jest możliwa 
również w przypadku  pojedynczych lokali.  

 

Roboty budowlane w zdegradowanych budynkach w celu 
adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i 
chronione są możliwe również w przypadku  pojedynczych 
lokali.  

 

Korekta gramatyczna 
tekstu – bez zmian 
merytorycznych 
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infrastruktury usług 

społecznych, pkt. 29  

Opis działania i 

informacje 

dodatkowe str. 316 

35.  II.10.4 Poprawa 

stanu środowiska 

miejskiego 

Pkt 28., str. 330 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek 
samorządu terytorialnego wybrane zgodnie 
z prawem zamówień publicznych; 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków 
wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych (niewymienione wyżej); 
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 
8. Przedsiębiorcy; 
9. Instytucje kultury; 
10. Lokalne Grupy Działania; 
11. Porozumienia ww. podmiotów; 
12. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (tzw. projekty 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia; 

2. Związek Metropolitalny; 
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia; 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 
terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych; 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych; 

6. Organizacje pozarządowe; 
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(niewymienione wyżej); 
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 
9. Przedsiębiorcy; 
10. Instytucje kultury; 
11. Lokalne Grupy Działania; 
12. Porozumienia ww. podmiotów; 
13. Podmioty działające w oparciu o umowę/ 

porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Ujednolicenie zapisów. 
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hybrydowe). 

36.  II.11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

zawodowe uczniów 

Oś priorytetowa XI 

Działanie 11.2 pkt 3 

Str. 344 

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

 

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

 

Uzupełnienie zapisu 

37.  II.11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

zawodowe uczniów 

Oś priorytetowa XI 

Działanie 11.2 pkt 4 

Str. 344 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy po opuszczeniu 
programu; 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy po 
opuszczeniu programu (obligatoryjny); 

 

Uzupełnienie zapisu 

38.  Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.3 
pkt. 5 Typy 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób 
dorosłych, zainteresowanych zdobyciem 
nowej kwalifikacji lub szkolenia 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, 
zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub 
szkolenia przygotowujące do egzaminu 

Propozycja zmiany zapisu 

wynika ze zmian 

wprowadzonych do 
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projektów 
str. 351-352 
 
 
 

przygotowujące do egzaminu 
sprawdzającego, czeladniczego lub 
mistrzowskiego; 

2. Kursy umiejętności zawodowych; 

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji 
ogólnych, w tym kursy kompetencji 
ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie 
w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami 
zawodowymi; 

4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające 
uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

5. Programy formalnej oceny i potwierdzania 
umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób 
pozaformalny i nieformalny w odniesieniu 
do kwalifikacji zawodowych; 

6. Kształcenie w formach szkolnych osób 
dorosłych, z własnej inicjatywy 
zainteresowanych zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 

7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w 
szkole prowadzącej kształcenie dla 
dorosłych i placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe dla 
dorosłych warunków kształcenia zawodu – 
możliwy do realizacji wyłącznie z typami 1-
6; 

8. Poprawa jakości edukacji w szkołach 

sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego; 

2.    Kursy umiejętności zawodowych; 

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, 
w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do 
realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi 
kursami zawodowymi; 

4.  Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające 
uzyskiwanie i  uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych; 

5.  Programy formalnej oceny i potwierdzania 
umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób 
pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do 
kwalifikacji zawodowych; 

6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, 
z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia 
i kwalifikacji zawodowych; 

7.  Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole 
prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
dla dorosłych warunków kształcenia zawodu – możliwy 
do realizacji wyłącznie z typami 1-6; 

8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących 
kształcenie dla dorosłych  i placówkach prowadzących 
kształcenie zawodowe dla dorosłych  we współpracy z 
otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym 
doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu. 

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego 
i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych 

Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, 

które wejdą w życie z 

dniem 1 września 2019 r.   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669) z dnia 

22.11.2018 r. 

Z przekształcenia centrum 

kształcenia praktycznego 

oraz ośrodka 

dokształcania i 

doskonalenia 

zawodowego  z dniem 1 

września 2019 r. 

powstanie centrum 

kształcenia zawodowego. 
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prowadzących kształcenie dla dorosłych  i 
placówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe dla dorosłych  we współpracy z 
otoczeniem, w szczególności z 
pracodawcami, w tym doskonalenie 
umiejętności nauczycieli zawodu. 

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia 
zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie 
usług edukacyjnych realizowanych przez te 
podmioty lub inne zespoły realizujące 
zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz 
kształcenia zawodowego, a także 
podejmujących działania w zakresie 
poradnictwa edukacyjno - zawodowego i 
informacji zawodowej poprzez:  

a. przygotowanie szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU 
lub innego zespołu realizującego 
zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla 
określonej branży; 

b. wsparcie realizacji zadań dla 
określonych branż przez CKZiU lub inne 
zespoły realizujące zadania* zbieżne z 
zadaniami CKZiU. 

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* 
zbieżne z zadaniami CKZiU będą tworzone w 
branżach kluczowych z punktu widzenia 
rozwoju gospodarki regionalnej, w 
branżach/zawodach, w których na szeroką 

realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły 
realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na 
rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących 
działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - 
zawodowego i informacji zawodowej poprzez:  

c. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia 
funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego 
zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej 
branży; 

d. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż 
przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* 
zbieżne z zadaniami CKZiU. 

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z 
zadaniami CKZiU będą tworzone w branżach 
kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki 
regionalnej, w branżach/zawodach, w których na 
szeroką skalę występują problemy z rekrutacją 
wykwalifikowanych pracowników, w branżach 
szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych 
specjalizacjach. Branże/ zawody, o których mowa 
powyżej zostaną wskazane w Regulaminie konkursu. 
Typ wsparcia  możliwy do realizacji w powiązaniu z co 
najmniej jednym typem 1-6. 
 

* inne zespoły realizujące zadania - to placówki 
kształcenia ustawicznego (CKU), centra kształcenia 
zawodowego  (CKZ). 
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skalę występują problemy z rekrutacją 
wykwalifikowanych pracowników, w 
branżach szybkiego wzrostu lub w tzw. 
inteligentnych specjalizacjach. Branże/ 
zawody, o których mowa powyżej zostaną 
wskazane w Regulaminie konkursu. 
Typ wsparcia  możliwy do realizacji w 
powiązaniu z co najmniej jednym typem 1-
6. 
 

* inne zespoły realizujące zadania - to placówki 
kształcenia ustawicznego (CKU), placówki 
kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego. 

39.  Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.3 
pkt. 6 Typ 
beneficjenta 
str. 352 
 
 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), w tym: 

1. Szkoły ponadgimnazjalne, 

ponadpodstawowe prowadzące kształcenie 

dla dorosłych i placówki oświatowe 

prowadzące kształcenie zawodowe; 

2. Placówki kształcenia ustawicznego; 

3. Placówki kształcenia praktycznego; 

4. Centra kształcenia zawodowego i 

ustawicznego; 

5. Organy prowadzące szkoły i placówki objęte 

katalogiem beneficjentów; 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: 

1. Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie 

dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące 

kształcenie zawodowe; 

2. Placówki kształcenia ustawicznego; 

3. Centra kształcenia zawodowego; 

4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego; 

5. Organy prowadzące szkoły i placówki objęte 

katalogiem beneficjentów; 

6. Pracodawcy/przedsiębiorcy; 

7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem 

szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako 

Propozycja zmiany zapisu 

wynika ze zmian 

wprowadzonych do 

Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, 

które wejdą w życie z 

dniem 1 września 2019 r.   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669) z dnia 

22.11.2018 r. 

Z przekształcenia centrum 

kształcenia praktycznego 

oraz ośrodka 

dokształcania i 

doskonalenia 

zawodowego  z dniem 1 
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6. Pracodawcy/przedsiębiorcy; 

7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z 

otoczeniem szkół wskazanych w katalogu 

beneficjentów, jako współpraca dla 

uczniów); 

8. Samorząd województwa; 

9. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i 

zawodowe; 

Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 Prawo oświatowe (organ 
prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły 
prowadzące kształcenie zawodowe lub 
placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 – 
placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je 
połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego”). 

współpraca dla uczniów); 

8. Samorząd województwa; 

9. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i 

zawodowe; 

10. Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 Prawo oświatowe (organ prowadzący 
szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie 
zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 
pkt. 4 – placówki kształcenia ustawicznego, centra 
kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany   
„centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego”). 

września 2019 r. 

powstanie centrum 

kształcenia zawodowego. 

 

40.  Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.3 
pkt. 7 Grupa 
docelowa 
str. 353 
 
 

1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej 

inicjatywy chęć kształcenia formalnego 

(podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji 

lub ich formalnego potwierdzenia) 

lub uczestniczące z własnej inicjatywy w 

szkoleniach i kursach; 

2. Placówki kształcenia ustawicznego, 

placówki kształcenia praktycznego, 

1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy 

chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, 

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego 

potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach; 

2. Placówki kształcenia ustawicznego, centra 

kształcenia zawodowego, szkoły prowadzące 

kształcenie dla dorosłych, branżowe szkoły II 

Propozycja zmiany zapisu 

wynika ze zmian 

wprowadzonych do 

Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, 

które wejdą w życie z 

dniem 1 września 2019 r.   

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669) z dnia 
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ośrodki dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, szkoły prowadzące 

kształcenie dla dorosłych, szkoły 

policealne; 

3. Partnerzy społeczno – gospodarczy; 

4. Nauczyciele, w tym nauczyciele 

kształcenia zawodowego i instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu; 

5. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnic

y oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę 
pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób 
objętych dozorem elektronicznym. 

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie 
możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające 
działanie względem działań skierowanych do 
uczniów- osób dorosłych. 

stopnia, szkoły policealne; 

3. Partnerzy społeczno – gospodarczy; 

4. Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia 

zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu; 

5. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy 

oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia. 

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia 
wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu będzie możliwy jedynie jako 
dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 
skierowanych do uczniów- osób dorosłych. 

22.11.2018 r. 

Z przekształcenia centrum 

kształcenia praktycznego 

oraz ośrodka 

dokształcania i 

doskonalenia 

zawodowego  z dniem 1 

września 2019 r. 

powstanie centrum 

kształcenia zawodowego. 

Od roku szkolnego 

2020/2021 rozpoczyna 

funkcjonowanie branżowa 

szkoła II stopnia. 

 

41.  II.11.3, pkt 14 
Str. 354 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
zostaną określone w treści Regulaminu 
konkursu i mogą obejmować następujące 
zagadnienia: 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie 
rekrutacji do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Lokalizacja biura projektu. 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną 
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą 
obejmować następujące zagadnienia: 

 Grupa docelowa.  

 Preferowane grupy docelowe na etapie rekrutacji 
do projektu.  

 Okres realizacji projektu. 

 Lokalizacja biura projektu. 

 Obszar realizacji projektu. 

Propozycja dodania 
typów projektów do 
limitów i ograniczeń w 
realizacji projektów 
wynika z faktu, iż IP RPO 
WSL – WUP dopuszcza 
zawężenie możliwych 
do realizacji typów 
projektów na etapie 
opracowywania 
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 Obszar realizacji projektu. 

 Maksymalna wartość projektu.  

 

 Maksymalna wartość projektu.  

 Typy projektów. 

Regulaminów 
konkursów. 

42.  II. 12.1 Infrastruktura 
wychowania 
przedszkolnego, pkt. 
14. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji projektów, 
str. 368 

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

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

Dostosowanie zapisów 
SZOOP do zapisów 
Przewodnika dla 
beneficjentów EFRR 
RPO WSL 2014-2020 

43.  II. 12.1 Infrastruktura 
wychowania 
przedszkolnego, pkt. 
29. Opis Działania i 
dodatkowe 
wyjaśnienia, str. 372 

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

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

Dostosowanie  zapisów 
SZOOP do zapisów 
Przewodnika dla 
beneficjentów EFRR 
RPO WSL 2014-2020 
oraz poprawa omyłki 
pisarskiej 

44.  Tabela finansowa, 
BP (EFRR) z puli 
rewitalizacyjnej 
Oś priorytetowa III 
Oś priorytetowa IV 
Oś priorytetowa V 
Oś priorytetowa X 
Oś priorytetowa XII 

62 234 795 euro 38 108 646 euro Zmniejszenie alokacji BP 
z puli rewitalizacyjnej. 
Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych z 
puli rewitalizacyjnej na 
Poddziałanie 4.1.3 oraz 
Poddziałania EFS 

45.  Tabela finansowa, 
BP (EFRR) z puli 
nierewitalizacyjnej 
Poddziałanie 4.1.3 
 

brak  18 931 523 euro Przyznanie BP z puli 
nierewitalizacyjnej. 
Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych z 
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puli rewitalizacyjnej na 
Poddziałanie 4.1.3 (pula 
nierewitalizacyjna) 
 

46.  Tabela finansowa, 
BP (EFS)  
Oś priorytetowa VII 
Oś priorytetowa VIII 
Oś priorytetowa IX 
Oś priorytetowa X 
Oś priorytetowa XI 
 

47 256 011 euro 52 450 636 euro Zwiększenie alokacji BP. 
Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych z 
puli rewitalizacyjnej na 
Poddziałania EFS 

47.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VIII 
Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 – alokacja: 5 807 941 euro 
Poddziałanie 8.1.3 – alokacja: 38 139 141 euro 
 
 

Poddziałanie 8.1.1 – alokacja: 2 407 941 euro 
Poddziałanie 8.1.3 – alokacja: 41 539 141 euro 
 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
8.1.1 do Poddziałania 
8.1.3 

48.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VIII 
Działanie 8.2 

Poddziałanie 8.2.1 – alokacja: 1 831 070 euro 
Poddziałanie 8.2.2 – alokacja: 402 600 euro 
Poddziałanie 8.2.3– alokacja: 93 694 471 euro 
 

Poddziałanie 8.2.1 – alokacja: 1 611 293 euro 
Poddziałanie 8.2.2– alokacja: 383 270 euro 
Poddziałanie 8.2.3– alokacja: 93 933 578 euro 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
8.2.1 oraz 8.2.2 do 
Poddziałania 8.2.3 

49.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VIII 
Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 – alokacja: 1 294 531 euro 
Poddziałanie 8.3.2 – alokacja: 40 163 952 euro 
 

Poddziałanie 8.3.1 – alokacja: 0 euro 
Poddziałanie 8.3.2 – alokacja: 41 458 483 euro 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałania 
8.3.1 do Poddziałania 
8.3.2 
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50.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.1 – alokacja: 21 544 915 euro 
Poddziałanie 9.1.2 – alokacja:  6 540 930 euro 
Poddziałanie 9.1.5 – alokacja:  45 975 154 euro 

Poddziałanie 9.1.1 – alokacja: 11 044 915 euro 
Poddziałanie 9.1.2 – alokacja:  5 632 930 euro 
Poddziałanie 9.1.5 – alokacja:  57 383 154 euro 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałania 
9.1.1 oraz 9.1.2 do 
Poddziałania 9.1.5 

51.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Działanie 9.2 

Poddziałanie 9.2.2 – alokacja:  7 176 630 euro 
Poddziałanie 9.2.5 – alokacja:  25 074 027 euro 

Poddziałanie 9.2.2 – alokacja:  6 106 630 euro 
Poddziałanie 9.2.5 – alokacja:  26 144 027 euro 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałania 
9.2.2 do Poddziałania 
9.2.5 

52.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1 – alokacja:  8 109 392 euro 
Poddziałanie 11.1.2 – alokacja:  4 676 374 euro 
Poddziałanie 11.1.3 – alokacja:  20 522 904 euro 
 

Poddziałanie 11.1.1 – alokacja:  5 869 392 euro 
Poddziałanie 11.1.2 – alokacja:  3 304 374 euro 
Poddziałanie 11.1.3 – alokacja:  24 137 904 euro 
 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałania 
11.1.1 oraz 11.1.2 do 
Poddziałania 11.1.3 

53.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.2 

Poddziałanie 11.2.1 – alokacja:  25 941 662 euro 
Poddziałanie 11.2.2 – alokacja:  11 539 606 euro 
Poddziałanie 11.2.3 – alokacja:  16 012 382 euro 

Poddziałanie 11.2.1 – alokacja:  15 491 662 euro 
Poddziałanie 11.2.2 – alokacja:  10 223 606 euro 
Poddziałanie 11.2.3 – alokacja:  27 778 382 euro 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałania 
11.2.1 oraz 11.2.2 do 
Poddziałania 11.2.3 

54.  VI. Słownik 
terminologiczny str. 
434 

Centrum usług społecznościowych – budynek, w 
którym realizowane są usługi aktywnej 
integracji, usługi świadczone w lokalnej 
społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

Centrum usług społecznościowych – budynek, w którym 
realizowane są usługi aktywnej integracji, usługi 
świadczone w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Doprecyzowanie 
zapisów definicji w 
związku ze zmianą 
podejścia do 
powiązania z 
przedsięwzięciami EFS.   
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ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego 
na lata 2014-2020, i które są finansowane m.in. 
ze źródeł EFS. 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, i które są finansowane ze środków EFS lub 
innych źródeł, ale wpisujące się w cele EFS w zakresie 
włączenia społecznego i walki z ubóstwem rozumianymi 
w sposób określony w RPO WSL. 
 

55.  VI. Słownik 
terminologiczny 
str.442-443 

Lokal socjalny– lokal, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), tj. 
lokal nadający się do zamieszkania ze względu 
na wyposażenie i stan techniczny, którego 
powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 
m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym 
standardzie  

Mieszkanie socjalne – poprzez mieszkanie socjalne 
rozumie się lokal nadający się do zamieszkania ze względu 
na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia 
pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego 
najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy 
czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, jednak 
nie gorszym niż: 

1) wanna lub kabina natryskowa — w łazience; 

2) umywalka — w łazience; 

3) miska ustępowa — w łazience lub w wydzielonym 
ustępie; 

4) zlewozmywak; 

5) czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub na inne paliwo 
lub równoważna użytkowo kuchenka elektryczna. 

 

Dostosowanie zapisów 
SZOOP do zmian 
wynikających z 
aktualizacji ustawy o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 
1234, z późn. zm.) 

56.  VII. Spis skrótów. 
Str. 456 

Brak skrótu ION - Instytucja organizująca nabór Dodanie skrótu 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2, Liczba 
wprowadzonych 
innowacji nie 
technologicznych 

Str. 5 

225 300 Zwiększona wartość wynika z połączenie wartości 
wskaźnika z działania 3.2 i działania 3.3 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2, Liczba 
wprowadzonych 
innowacji procesowych 

Str. 5 

341 416 Zwiększona wartość wynika z połączenie wartości 
wskaźnika z działania 3.2 i działania 3.3 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2, Liczba 
wprowadzonych 
innowacji produktowych 

377 452 Zwiększona wartość wynika z połączenie wartości 
wskaźnika z działania 3.2 i działania 3.3 
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Str. 5 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2, Liczba 
przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno – 
procesowe 

Str. 5 

26 48 Zwiększona wartość wynika z połączenie wartości 
wskaźnika z działania 3.2 i działania 3.3 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.3,  

Liczba wprowadzonych 
innowacji nie 

technologicznych 

Brak wskaźnika Wartość wskaźnika przeniesiona do działania 3.2 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.3,  

Liczba wprowadzonych 
innowacji procesowych 

Brak wskaźnika Wartość wskaźnika przeniesiona do działania 3.2 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.3,  

Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych 

Brak wskaźnika Wartość wskaźnika przeniesiona do działania 3.2 

 
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.3, 

Liczba przedsiębiorstw, 
które wprowadziły zmiany 
organizacyjno – procesowe 

Brak wskaźnika Wartość wskaźnika przeniesiona do działania 3.2 

 Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.1 

Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe lub 

Wprowadzenie brakującego wyrazu „pracy” 
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Poddziałanie 11.1.5 
Efektywny rozwój dzieci i 
młodzieży- program 
stypendialny 
Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje 
kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy 
po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
Str. 29 

uniwersalne niezbędne na 
rynku po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

umiejętności uniwersalne niezbędne 
na rynku pracy po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

 Wskaźnik rezultatu Oś 
priorytetowa XI 
Działanie 11.2  
Poddziałanie 11.2.1 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
Liczba uczniów którzy  
nabyli kompetencje  
kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy 
po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
str. 29 
 

Brak wskaźnika dla tego 
poddziałania 

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

 

Wprowadzenie brakującego wskaźnika produktu 

 Wskaźnik  rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.2  

Brak wskaźnika dla tego 
poddziałania 

Liczba uczniów, którzy  nabyli 
kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne niezbędne 

Wprowadzenie brakującego wskaźnika produktu 
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Poddziałanie 11.2.2 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
Liczba uczniów którzy  
nabyli kompetencje  
kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy 
po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
str. 29 
 

na rynku pracy po opuszczeniu 
programu  (obligatoryjny) 

 Wskaźnik rezultatu Oś 
priorytetowa XI 
Działanie 11.2  
Poddziałanie 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
Liczba uczniów którzy  
nabyli kompetencje  
kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy 
po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
str. 30 
 

Brak wskaźnika dla tego 
poddziałania 

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

Wprowadzenie brakującego wskaźnika produktu 

 
Wskaźnik produktu, 
Działanie 3.4, Inwestycje 
prywatne uzupełniające 

Jednostka miary:  
zł 

Jednostka miary:  
EUR 

Ujednolicenie z wartościami wskaźnika w RPO i w 
Umowie o Finansowaniu z Grupą EBI. 
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wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 
dotacje) (obligatoryjny) 

Str. 39 

Szacowana wartość 
docelowa (2023): 
57 008 821,65 

Szacowana wartość docelowa 
(2023): 
16 058 823,53 

Wskaźnik w Programie i w Umowie podawany jest 
w EUR, dlatego ujednolicono w SZOOP w celu 
uniknięcia rozbieżności przy jego monitorowaniu 
oraz rozliczeniu umowy z EBI. 

 Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.1 
Poddziałanie 11.1.5 
Efektywny rozwój dzieci i 
młodzieży- program 
stypendialny 
 
Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 
umiejętności  
uniwersalnych 
niezbędnych na rynku 
pracy w programie 
(obligatoryjny) 
 
(zmiana dotyczy V edycji  
projektu Śląskie. 
Inwestujemy w talenty  -  
dostosowanie nazwy 
wskaźnika do 
zmienionej/poszerzonej  
nazwy w wskaźnika  

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

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

Wprowadzenie brakującego wyrazu 
„uniwersalnych” 
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wynikającej ze  zmian w 
RPO WSL w 2018 r.) 
Str. 76 

 Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.2 
 
Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 
umiejętności 
uniwersalnych 
niezbędnych na rynku 
pracy w programie 
(obligatoryjny) 
Str. 77-78 

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

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

Uzupełnienie zapisu 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

Lp. Rozdział/podr
ozdział, 
nr Osi 
Priorytetowej, 
Nr Działanie 
pkt w tabeli, 
nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów (…) 

 przyznawane w przypadku realizacji 

projektu będącego kontynuacją 

projektu złożonego w konkursie 

organizowanym przez NCBiR w 

ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 

(dotyczy 2 typu projektu). 

Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów (…) 

 przyznawane w przypadku realizacji projektu, który 

dotyczy prac rozwojowych realizowanych w oparciu o 

wyniki prac przemysłowych projektu złożonego w 

konkursie organizowanym przez   NCBiR w ramach 

Wspólnego Przedsięwzięcia (dotyczy 2 typu projektu). 

Doprecyzowanie zapisu. 

2.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Kryteria formalne 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych 

przeprowadzana jest w oparciu o 

zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 

kryteria formalne, służące weryfikacji 

zgodności wniosku z zapisami rozporządzeń 

unijnych oraz krajowych (w tym. m.in. 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014r.  

oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017r.) oraz z 

wytycznymi (w tym m.in.  ogłoszeniem o  

Kryteria formalne 

Ocena spełnienia kryteriów formalnych przeprowadzana jest w 

oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria 

formalne, służące weryfikacji zgodności wniosku z zapisami 

rozporządzeń unijnych oraz krajowych (w tym. m.in. 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 

2017r.) a także w odniesieniu do Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego, Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego obowiązującego na moment 

zatwierdzenia pakietu aplikacyjnego oraz regulaminu konkursu  i 

Doprecyzowanie w 

opisie dokumentów w 

oparciu o które będzie 

dokonywana ocena.  
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konkursie, Regulaminem konkursu) i 

dokonywana przez pracowników Wydziału 

Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskiego 

Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji 

Pośredniczącej. 

dokonywana przez pracowników Wydziału Wyboru i Kontraktacji 

EFRR Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji 

Pośredniczącej. 

3.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Kwalifikowalność przedmiotowa projektu  

 

W ramach kryterium zostaną zweryfikowane 

następujące aspekty: 

1. Czy miejsce realizacji Projektu jest 

zgodne z zapisami SZOOP RPO WSL 

obowiązującym na moment przyjęcia 

kryteriów wyboru projektów. 

2. Czy zakres rzeczowy projektu jest 

zgodny z typami przewidzianymi w 

SZOOP RPO WSL obowiązującym na 

moment przyjęcia kryteriów wyboru 

projektów. Weryfikacja 

przeprowadzona zostanie na 

podstawie przedstawionego opisu 

projektu (wydatki kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne). Zakres rzeczowy 

projektu oraz założone cele i 

rezultaty muszą być zgodne 

z wybranym/wybranymi 

typem/typami projektu. 

3. Czy został zachowany efekt zachęty.  

4. Czy w przypadku 2 typu projektu 

Kwalifikowalność przedmiotowa projektu  

 

W ramach kryterium zostaną zweryfikowane następujące aspekty: 

1. Czy miejsce realizacji Projektu jest zgodne z zapisami 

SZOOP RPO WSL. 

2. Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z typami 

przewidzianymi w SZOOP RPO WSL. Weryfikacja 

przeprowadzona zostanie na podstawie przedstawionego 

opisu projektu (wydatki kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne). Zakres rzeczowy projektu oraz 

założone cele i rezultaty muszą być zgodne 

z wybranym/wybranymi typem/typami projektu. 

3. Czy został zachowany efekt zachęty.  

4. Czy w przypadku 2 typu projektu Wnioskodawca zamknął 

II poziom gotowości technologii przed złożeniem wniosku. 

5. Czy w przypadku 1 typu projektu projekt stanowi 

inwestycję początkową zgodnie z art. 2 pkt. 49 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.   

W sytuacji ubiegania się o pomoc na dywersyfikację oraz 

zasadniczą zmianę procesu produkcji istniejącego zakładu, 

weryfikacji podlega czy spełniony jest warunek określony 

w art. 14 ust. 7 rozporządzenia 651/2014 w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 

Usunięcie zapisu 

wskazującego, iż kryterium 

oceniane będzie w oparciu 

o SZOOP RPO WSL 

obowiązujący na 

moment przyjęcia 

kryteriów wyboru 

projektów – zapis został 

przeniesiony do opisu 

ogólnego z 

zaznaczeniem, iż 

obowiązuje SZOOP RPO 

WSL na moment 

przyjęcia pakietu 

aplikacyjnego dla 

konkursu.  

 

Doprecyzowano zapis 

wskazujący na 

konieczność spełnienia 

warunków dla 

dywersyfikacji i 

zasadniczej zmiany 

wyłącznie dla dużych 
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Wnioskodawca zamknął II poziom 

gotowości technologii przed 

złożeniem wniosku. 

5. Czy w przypadku 1 typu projektu 

projekt stanowi inwestycję 

początkową zgodnie z art. 2 pkt. 49 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014.  W sytuacji ubiegania się o 

pomoc na dywersyfikację oraz 

zasadniczą zmianę procesu produkcji 

istniejącego zakładu (dotyczy 

wyłącznie dużych przedsiębiorstw), 

weryfikacji podlega czy spełniony 

jest warunek określony w art. 14 ust. 

7 rozporządzenia 651/2014 w 

rozumieniu Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 

2017r. 

Czy w przypadku realizacji komponentu 

wdrożeniowego stanowi on inwestycję 

początkową zgodnie z art. 2 pkt. 49 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.  W 

sytuacji ubiegania się o pomoc na 

dywersyfikację weryfikacji podlega czy 

spełniony jest warunek określony w art. 14 

ust. 7 rozporządzenia 651/2014 w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1084 z 

dnia 14 czerwca 2017r. 

czerwca 2017r. (warunki odnośnie wysokości wydatków 

kwalifikowalnych dotyczą wyłącznie dużych 

przedsiębiorstw). 

Czy w przypadku realizacji komponentu wdrożeniowego stanowi 

on inwestycję początkową zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 651/2014.   

przedsiębiorstw.  

Usunięto zapisy dot. 

takiego obowiązku dla 

MŚP. 

 

4.  Kryteria dla Wnioskowana kwota, wartość procentowa Wnioskowana kwota, wartość procentowa wsparcia oraz wielkość Usunięcie zapisu 
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Działania 1.2 

 

wsparcia oraz wielkość kosztów 

kwalifikowalnych nie przekraczają limitów 

obowiązujących dla danego  działania/typu 

projektu. 

 

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca 

właściwie wyliczył wartość procentową oraz 

kwotę wsparcia zgodnie z zapisami 

właściwego rozporządzenia oraz zapisami 

SZOOP RPO WSL obowiązującymi na moment 

przyjęcia kryteriów wyboru projektów. 

kosztów kwalifikowalnych nie przekraczają limitów 

obowiązujących dla danego  działania/typu projektu. 

 

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca właściwie wyliczył 

wartość procentową oraz kwotę wsparcia zgodnie z zapisami 

właściwego rozporządzenia oraz zapisami SZOOP RPO WSL. 

 

wskazującego, iż kryterium 

oceniane będzie w oparciu 

o SZOOP RPO WSL 

obowiązujący na 

moment przyjęcia 

kryteriów wyboru 

projektów – zapis został 

przeniesiony do opisu 

ogólnego z 

zaznaczeniem, iż 

obowiązuje SZOOP RPO 

WSL na moment 

przyjęcia pakietu 

aplikacyjnego dla 

konkursu. 

5.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Poprawność wypełnienia wniosku oraz 

spójność zapisów 

 

Weryfikowane będzie, czy wszystkie pola w 

formularzu wniosku zostały poprawnie 

wypełnione – zawierają informacje 

wymagane Instrukcją wypełniania wniosku. 

 

Weryfikowane będzie czy termin realizacji 

projektu jest zgodny z założeniami zawartymi 

w SZOOP RPO WSL obowiązującymi na 

moment przyjęcia kryteriów wyboru 

projektów. 

Poprawność wypełnienia wniosku oraz spójność zapisów 

 

Weryfikowane będzie, czy wszystkie pola w formularzu wniosku 

zostały poprawnie wypełnione – zawierają informacje wymagane 

Instrukcją wypełniania wniosku. 

 

Weryfikowane będzie czy termin realizacji projektu jest zgodny z 

założeniami zawartymi w SZOOP RPO WSL. 

 

Usunięcie zapisu 

wskazującego, iż kryterium 

oceniane będzie w oparciu 

o SZOOP RPO WSL 

obowiązujący na 

moment przyjęcia 

kryteriów wyboru 

projektów – zapis został 

przeniesiony do opisu 

ogólnego z 

zaznaczeniem, iż 

obowiązuje SZOOP RPO 

WSL na moment 

przyjęcia pakietu 

aplikacyjnego dla 
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konkursu. 

6.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Projekt ujęty we wniosku złożonym do ŚCP  

stanowi kontynuację projektu złożonego w 

ramach konkursu NCBiR obejmującego etap 

badań przemysłowych i wybranego do 

dofinansowania przez NCBiR. (dotyczy 

wniosków przesłanych w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia złożonych zarówno w NCBR i 

ŚCP) 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt złożony w NCBiR obejmuje etap 

badań przemysłowych oraz czy został 

wybrany do dofinansowania w ramach 

konkursu bazowego organizowanego przez 

NCBiR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 

 

*Kryterium dotyczy wyłącznie konkursu 

bazowe ogłoszonego w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia. Jako konkurs bazowy należy 

rozumieć pierwszy nabór ogłoszony przez 

NCBiR i ŚCP w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia. 

Projekt ujęty we wniosku złożonym do ŚCP dotyczy prac 

rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki badań 

przemysłowych realizowanych  w ramach projektu wybranego do 

dofinansowania w  konkursie NCBiR (dotyczy wniosków 

przesłanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia złożonych 

zarówno w NCBiR i ŚCP w konkursach organizowanych przez obie 

jednostki równolegle). 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt złożony w 

NCBiR obejmuje etap badań przemysłowych oraz czy został 

wybrany do dofinansowania w ramach konkursu organizowanego 

przez NCBiR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 

 

*Kryterium dotyczy wyłącznie konkursów ogłoszonych w ramach 

Wspólnego Przedsięwzięcia 

Doprecyzowanie oraz 

dostosowanie zapisów 

kryterium do kolejnych 

konkursów 

organizowanych w 

ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia.    

7.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Kryteria merytoryczne dzielą się na: (…)  

 

 przyznawane w przypadku realizacji 

projektu będącego kontynuacją 

projektu złożonego w konkursie 

Kryteria merytoryczne dzielą się na: (…)  

 

 przyznawane w przypadku realizacji projektu, który 

dotyczy prac rozwojowych realizowanych w oparciu o 

wyniki prac przemysłowych projektu złożonego w 

Doprecyzowanie zapisu. 
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organizowanym przez NCBiR w 

ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 

(dotyczy 2 typu projektu). 

konkursie organizowanym przez  NCBiR  w ramach 

Wspólnego Przedsięwzięcia (dotyczy 2 typu projektu). 

8.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Komplementarność 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt jest komplementarny pod względem 

przedmiotowym/geograficznym/funkcjonalny

m/międzyfunduszowym. 

 

W ramach kryterium można uzyskać albo 0 

albo 2 pkt. 

Komplementarność 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt jest 

komplementarny pod względem 

przedmiotowym/geograficznym/funkcjonalnym/międzyfunduszow

ym. 

 komplementarność przedmiotowa (sektorowa) – projekty 

komplementarne oddziałują na ten sam sektor/branżę; 

 komplementarność geograficzna (przestrzenna) – projekty 

uzupełniające się są realizowane na tym samy obszarze 

lub geograficznie blisko siebie; 

 komplementarność funkcjonalna – projekty uzupełniające 

się ukierunkowane są na osiągnięcie celu związanego z 

funkcją jaką projekty mają do spełnienia; 

 komplementarność międzyfunduszowa – dotyczy 

projektów/przedsięwzięć względem siebie 

komplementarnych finansowanych z różnych funduszy 

np. EFRR i EFS. 

 

W ramach kryterium można uzyskać albo 0 albo 2 pkt. 

Rozszerzenie opisu 

wskazującego na 

definicje 

poszczególnych 

rodzajów 

komplementarności.  

9.  

Kryteria dla 

Działania 1.2 

 

Projekt stanowi kontynuację projektu 

złożonego w NCBiR (dotyczy wniosków 

złożonych w ramach Wspólnego 

Przedsięwzięcia), (kryterium punktowe 

dodatkowe, oceniane w przypadku gdy 

projekt stanowi kontynuację wniosku 

Projekt dotyczy prac rozwojowych realizowanych w oparciu o 

wyniki prac przemysłowych projektu złożonego w konkursie 

organizowanym   przez NCBiR (dotyczy wniosków złożonych w 

ramach Wspólnego Przedsięwzięcia), (kryterium punktowe 

dodatkowe)   ). 

Doprecyzowanie oraz 

dostosowanie zapisów 

kryterium do kolejnych 

konkursów 

organizowanych w 

ramach Wspólnego 
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złożonego w NCBiR ). 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt stanowi kontynuację projektu 

złożonego w konkursie organizowanym przez 

NCBiR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 

„SILESIA pod błękitnym niebem”. 

 

Weryfikacja prowadzona będzie na podstawie 

załączonego do projektu wniosku o 

dofinansowanie przesłanego w ramach 

konkursu NCBiR oraz na podstawie informacji 

od NCBiR w zakresie wniosków złożonych w 

ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium 

zostaną przyznane wyłącznie 0 lub 5 pkt co 

oznacza, iż w przypadku, gdy projekt spełnia 

przedmiotowe kryterium otrzymuje 5 

punktów. Jeżeli nie spełnia otrzymuje – 0 pkt. 

 

* Kryterium dotyczy wyłącznie konkursów 

dodatkowych ogłaszanych w ramach 

Wspólnego Przedsięwzięcia. Jako konkurs 

dodatkowy należy rozumieć każdy kolejny 

nabór ogłaszany przez NCBiR lub ŚCP w 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt dotyczy prac 

rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac 

przemysłowych projektu złożonego  w konkursie organizowanym 

przez NCBiR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „SILESIA pod 

błękitnym niebem”. 

 

Weryfikacja prowadzona będzie na podstawie załączonego do 

projektu wniosku o dofinansowanie przesłanego w ramach 

konkursu NCBiR oraz na podstawie informacji od NCBiR w zakresie 

wniosków złożonych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium zostaną przyznane 

wyłącznie 0 lub 5 pkt co oznacza, iż w przypadku, gdy projekt 

spełnia przedmiotowe kryterium otrzymuje 5 punktów. Jeżeli nie 

spełnia otrzymuje – 0 pkt. 

 

* Kryterium dotyczy wyłącznie konkursów dodatkowych 

ogłaszanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. Jako konkurs 

dodatkowy należy rozumieć każdy kolejny nabór ogłaszany przez 

NCBiR lub ŚCP w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. Kryterium 

oceniane wyłącznie w przypadku gdy projekt  dotyczy prac 

rozwojowych realizowanych w oparciu o wyniki prac 

przemysłowych projektu złożonego w konkursie organizowanym 

przez   NCBiR  w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcia.    
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ramach Wspólnego Przedsięwzięcia. 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

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

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  Poddziałanie 1.4.1 
Sieć Regionalnych 
Obserwatoriów 
Specjalistycznych w 
procesie PPO w 
województwie śląskim 
(II edycja) 
Str. 3 

Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie – II/2019 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin rozpoczęcia realizacji projektu 
- II/2019 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin zakończenia realizacji projektu 
- I/2022 

Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie – III/2019 
Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin rozpoczęcia realizacji projektu - 
III/2019 

Przewidywany w dniu identyfikacji 
termin zakończenia realizacji projektu - 
II/2022 

Zmiana terminów na wniosek 
beneficjenta 

2.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.1 
Poddziałanie 11.1.5 
Efektywny rozwój 
dzieci i młodzieży- 
program stypendialny 
Liczba uczniów, którzy 
nabyli kompetencje 
kluczowe lub 
umiejętności 
uniwersalne niezbędne 

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

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

Wprowadzenie brakującego wyrazu 
„pracy” 
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na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
Str. 36 
 
(zmiana dotyczy V 
edycji  projektu Śląskie. 
Inwestujemy w talenty  
-  dostosowanie nazwy 
wskaźnika do 
zmienionej/poszerzonej  
nazwy w wskaźnika  
wynikającej ze  zmian w 
RPO WSL w 2018 r.) 
 

 
 


