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

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

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  I.3 Opis procedury 
wyboru projektów 
Str. 18 

Etap zgłoszenia i identyfikacji  

Za zgłoszone IZ RPO WSL może uznać projekty 

wskazane w dokumentach strategicznych 

odpowiadających zakresowi RPO WSL 2014-

2020, np. w strategiach rozwoju lub 

programowych, strategiach ZIT/RIT i strategiach 

opracowanych na potrzeby regionalnych 

instrumentów terytorialnych, dokumentach 

implementacyjnych do strategii lub 

dokumentach wynikających z warunkowości ex-

ante, oraz programu rewitalizacji dla gminy 

Bytom i programu rewitalizacji dla gminy 

Radzionków, które otrzymają wsparcie w 

ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 

Miasta i dzielnice miast wymagające 

rewitalizacji. 

Etap zgłoszenia i identyfikacji  

Za zgłoszone IZ RPO WSL może uznać projekty wskazane w 

dokumentach strategicznych odpowiadających zakresowi 

RPO WSL 2014-2020, np. w strategiach rozwoju lub 

programowych, strategiach ZIT/RIT i strategiach 

opracowanych na potrzeby regionalnych instrumentów 

terytorialnych, dokumentach implementacyjnych do 

strategii lub dokumentach wynikających z warunkowości 

ex-ante, innych dokumentach szczebla regionalnego w 

zakresie wsparcia transformacji społeczno-gospodarczej 

oraz programu rewitalizacji dla gminy Bytom i programu 

rewitalizacji dla gminy Radzionków, które otrzymają 

wsparcie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 

Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji. 

 

Doprecyzowanie opisu 
naboru projektów w 
trybie 
pozakonkursowym 

2.  II.1.3 
Profesjonalizacja 
IOB, 

8 000 000 7 650 000 Zmiana kwoty związana 
jest z przeniesieniem 
350 000 na 
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pkt. 10. Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot 
UE (EUR) 
str. 49 

poddziałanie 1.4.1 

3.  II.1.4 Wsparcie 
ekosystemu 
innowacji, 
pkt. 10. Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot 
UE (EUR) 
str. 56 

Działanie 1.4 17 666 666,00  
Poddziałanie 1.4.1 1 000 000,00 
Poddziałanie 1.4.2 16 666 666 

Działanie 1.4 18 016 666,00  
Poddziałanie 1.4.1 1 350 000,00 
Poddziałanie 1.4.2 16 666 666 

Zmiana kwoty związana 
jest z przeniesieniem 
350 000 z działania 1.3 

4.  II.5.3 Dziedzictwo 
kulturowe 
str. 176-182 

Brak Poddziałanie 5.3.3 Wydzielenie nowego 
poddziałania 

5.  II.7.3, pkt 23 
Str. 228 

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. 

Minimalna wartość projektu wynosi 2 010 000 PLN. W 

przypadku OSI oraz projektu, który został 

zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub właściwy 

organ/y Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w 

danym Subregionie minimalna wartość projektu wynosi 

500 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu zostanie wskazana w 
Regulaminie konkursu. 

Minimalna wartość na 
poziomie 500 000 PLN 
(dla projektów 
zarekomendowanych 
przez Związek ZIT/RIT) 
została ustalona na 
grupie doraźnej przy 
Komitecie 
Monitorującym RPO 
WSL w dniu 10 czerwca 
2019 r. Jest to 
następstwo połączenia 
konkursów ZIT/RIT oraz 
OSI z głównym 
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konkursem w ramach 
Działania 7.3 – 
wcześniej 
zidentyfikowane 
projekty przez ZIT / RIT 
nie osiągały minimalnej 
wartości 2 mln PLN. 
Powyższa zasada nie 
narusza zasady 
równego traktowania 
wnioskodawców, gdyż 
każdy podmiot może 
wystąpić o ww. 
rekomendację. 

6.  II.7.4, pkt 5 
Str. 231 

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; 

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 

Dodano zapis 
precyzujący, iż 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.  
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g.  sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca 
zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na 
pokrycie kosztów zamieszkania związanych 
z podjęciem zatrudnienia; 
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej w 
formie bezzwrotnej połączone ze 
wsparciem przygotowującym do 
samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej 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). 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 . 

kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 
zatrudnienia; 

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze 
wsparciem przygotowującym do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej 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 . 
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7.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa I 
Działanie 1.3 

Działanie 1.3 – alokacja: 8 000 000 euro 
 
 

Działanie 1.3 – alokacja: 7 650 000 euro 
 
 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Działania 1.3 do 
Poddziałania 1.4.1 

8.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa I 
Poddziałanie 1.4.1 

Poddziałanie 1.4.1 – alokacja: 1 000 000 euro 
 
 

Poddziałanie 1.4.1 – alokacja: 1 350 000 euro 
 
 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Działania 1.3 do 
Poddziałania 1.4.1 

9.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VII 
Działanie 5.3 
 

Poddziałanie 5.3.1 – alokacja: 46 118 750 euro 
Poddziałanie 5.3.3 – (nowe poddziałanie) 
 

Poddziałanie 5.3.1 – alokacja: 42 718 750 euro 
Poddziałanie 5.3.3 – alokacja: 3 400 000 euro 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
5.3.1 do nowo 
powstałego 
Poddziałania 5.3.3  
Zmiana montażu 
finansowego (BP, JST, 
PRYWATNE, INNE). 

10.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VII 
Działanie 7.1 
 

Poddziałanie 7.1.1 ZIT – alokacja: 2 837 703 euro 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zach – alokacja: 372 750 
euro 
 

Poddziałanie 7.1.1 ZIT – alokacja: 2 950 703 euro 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zach – alokacja 259 750 euro 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
7.1.2 RIT Zach do 
Poddziałania 7.1.1 ZIT  
Zmiana montażu 
finansowego (BP, JST, 
PRYWATNE, INNE). 

11.  Tabela finansowa, Poddziałanie 7.3.1 – alokacja: 5 638 961 euro Poddziałanie 7.3.1 – alokacja: 2 575 625 euro Zmiana wynika z decyzji 
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Oś priorytetowa VII 
Działanie 7.3 

Poddziałanie 7.3.2 – alokacja: 2 098 499 euro 
Poddziałanie 7.3.3 – alokacja: 20 951 340 euro 

Poddziałanie 7.3.2 – alokacja: 1 558 334 euro 
Poddziałanie 7.3.3 – alokacja: 24 554 841 euro 
 

o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
7.3.1 oraz 7.3.2 do 
Poddziałania 7.3.3 
Zmiana montażu 
finansowego (BP, JST, 
PRYWATNE, INNE) 

12.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VIII 
Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 ZIT – alokacja: 2 407 941 euro 
Poddziałanie 8.1.2 RIT Zach – alokacja: 223 650 
euro 
 
 

Poddziałanie 8.1.1 ZIT – alokacja: 2 282 941 euro 
Poddziałanie 8.1.2 RIT Zach – alokacja: 348 650 euro 
 
 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
niewykorzystanych w 
ramach Poddziałań 
8.1.1 do Poddziałania 
8.1.2 RIT Zach 
Zmiana montażu 
finansowego (BP, JST, 
PRYWATNE, INNE) 

13.  A.1.1 Opis zakresu i 
zasad 
funkcjonowania 
instrumentu 
terytorialnego 
Str. 405 

10 i (realizowane wyłącznie w ramach OSI 
Bytom) 

10 i (realizowane na terenie miast wymagających 
rewitalizacji zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, 
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego) 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
w ramach Poddziałania 
11.1.3 z konkursu na 
OSI oraz objęcia 
konkursem w ramach 
OSI całego obszaru, a 
nie tylko Miasta Bytom 

14.  Tabela A.1.2 
 
Oś Priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 

910 609,00 1 550 000,00 Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
w ramach Poddziałania 
11.1.3 z konkursu na 
OSI 
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edukacyjnego  
11.1.3 Wzrost 
upowszechnienia 
wysokiej 
jakości edukacji 
przedszkolnej – 
konkurs EFS 
Str. 412 

15.  Tabela A.1.3 
Poddziałanie 11.1.3 
Wzrost 
upowszechnienia 
wysokiej jakości 
edukacji 
przedszkolnej – 
konkurs 
Miasto Bytom 
Str. 414 

Miasto Bytom     
 
 
 
 
910 609,00                               

Miasta wymagające rewitalizacji zgodnie z zapisami Umowy 
Partnerstwa, Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego 
 
1 550 000,00 

Zmiana wynika z decyzji 
o przesunięciu środków 
w ramach Poddziałania 
11.1.3 z konkursu na 
OSI oraz objęcia 
konkursem w ramach 
OSI całego obszaru, a 
nie tylko Miasta Bytom 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1. Oś priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.3 Dziedzictwo 
kulturowe 
str. 5 

Brak 
5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – 
kluczowe instytucje kultury 

Dodanie nowego poddziałania 5.3.3 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  
Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
Poddziałanie 5.3.3 
Dziedzictwo kulturowe – 
kluczowe instytucje 
kultury 

Brak zapisu Brak wskaźników rezultatu 
bezpośredniego na liście WLWK 

Uzupełnienie zapisu w związku z wydzieleniem 
poddziałania 5.3.3 

2.  
Wskaźnik produktu, 
Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe – 
konkurs, Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

32 31 Korekta wartości wskaźnika w związku z 
wydzieleniem nowego poddziałania 5.3.3 

3.  
Wskaźnik produktu, 
Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe – 
konkurs, Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem 

15 14 Korekta wartości wskaźnika w związku z 
wydzieleniem nowego poddziałania 5.3.3 
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4.  
Wskaźnik produktu, 
Poddziałanie 5.3.1 
Dziedzictwo kulturowe – 
konkurs, Wzrost 
oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do 
dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne 

176 537 136 537 Korekta wartości wskaźnika w związku z 
wydzieleniem nowego poddziałania 5.3.3 

5.  
Wskaźniki produktu, 
Poddziałanie 5.3.3 
Dziedzictwo kulturowe – 
kluczowe instytucje 
kultury 

Brak zapisu Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem 

Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

Dodanie wskaźników w związku z wydzieleniem 
nowego poddziałanie 5.3.3 
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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.  3.5.1 Promocja 
gospodarcza 
regionu oraz 

działania związane 
z tworzeniem 
przyjaznych 

warunków do 
inwestowania                

i eksportowania 

Podmiot 
zgłaszający: 

Stowarzyszenie 
Biznes – Nauka- 

Samorząd 
„Prosilesia”  

Data 
identyfikacji: 
12.10.2018r.;  

Podmiot, który 
będzie 

Wnioskodawcą:  
Stowarzyszenie 
Biznes – Nauka- 

Samorząd 
„Prosilesia”; 

Przewidywany w 
dniu 

identyfikacji 
termin 

zakończenia 

Podmiot zgłaszający: Województwo Śląskie 
Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej; Data 

identyfikacji: 26.06.2019r.; Podmiot, który będzie 
Wnioskodawcą: Województwo Śląskie 

Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej; 
Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia 
realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok): II/2023. 

W związku ze zmianą Podmiotu 
zgłaszającego oraz będącego 

Wnioskodawcą konieczne jest 
wprowadzenie zmian do Załącznika nr 4 

do SZOOP RPO WSL 2014-2020 
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realizacji 
projektu 

(kwartał/miesiąc 
oraz 

rok):IV/2023. 


