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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.

1.

Rozdział/podrozdział, nr
Osi Priorytetowej, nr
str.
Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa VIII,
Kryteria dla
poddziałania 8.3. (typ 7
i 8)
str. 423
Kryterium:
Czy planowany okres
realizacji projektu nie
wykracza poza
31.12.2022r.?

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie pkt. VIII. Okres
realizacji projektu.
W uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu. W takim
przypadku kryterium będzie nadal
uznane za spełnione.

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie pkt. VIII. Okres realizacji
projektu.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

UZASADNIENIE OGÓLNE :
Departament EFS na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z
wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020
r. poz. 694, z późn. zm.)- specustawa
funduszowa, który brzmi: w celu
ograniczenia negatywnego wpływu
wystąpienia COVID-19 na realizację
programu operacyjnego komitet
monitorujący, o którym mowa w art.
14 ust.1 ustawy wdrożeniowej, może
w każdym czasie zmienić zatwierdzone
kryteria wyboru projektów, o których
mowa w art. 14 ust. 10 ustawy
wdrożeniowej, z uwzględnieniem
celów programu operacyjnego proponuje dokonanie zmiany wyżej
wymienionego kryterium poprzez
dodanie do jego definicji
następującego zapisu:
W celu ograniczenia negatywnego

W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów.1
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Przypis:
1. Definicja kryterium nr 1: „Czy
planowany okres realizacji projektu
wynosi maksymalnie 24 miesiące i nie
wykracza poza 31 grudnia 2022r?
została rozszerzona o zapis: „W celu
ograniczenia negatywnego wpływu
wystąpienia COVID-19 na realizację
RPO WSL 2014-2020 okres realizacji
projektu może zostać przesunięty,
jednakże jego zakończenie nie może
przekroczyć 31 grudnia 2023 r. W
szczególności dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.” Definicja w brzmieniu
nadanym uchwałą Komitetu
Monitorującego nr 459 ma
zastosowanie do konkursu nr
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20.

wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.
Zmiana dotyczy konkursów, w których
część projektów została już
zakontraktowana, tj. konkursów:
RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19,
RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19,
RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19,
RPSL.11.01.04-IZ.01-24-351/19,
RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 oraz
RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19.
Brzmienie zmienianego kryterium w
wymienionych konkursach oraz
definicje nieznacznie różnią się od
siebie, ale propozycja zmiany definicji
jest analogiczna.
Zmiana dotyczy: wnioskodawców,
których projekty są na listach
rezerwowych, których wybór dopiero
nastąpi; wnioskodawców, których
projekty zostały rekomendowane do
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dofinansowania, ale umowa nie
została jeszcze podpisana oraz
wnioskodawców, których projekty
podlegają ocenie w ramach
trwającego konkursu RPSL.08.03.02IZ.01-24-389/20.
Zmiana nie dotyczy natomiast
projektodawców, z którymi została
podpisana już umowa
o dofinansowanie projektu. Jest to
zgodne z wydanym przez Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej w lipcu
2020 r. „Zbiorem wyjaśnień
wybranych przepisów” tejże ustawy:
„(…) w odniesieniu do art. 4 pkt 1
specustawy funduszowej, który to
przepis umożliwia zmianę
zatwierdzonych kryteriów wyboru
projektów, należy wskazać, że użyte w
przepisie sformułowanie „w każdym
czasie” przesądza, że kryteria mogą
zostać zmienione przez komitet także
w toku prowadzonych konkursów lub
nawet w stosunku do projektów już
ocenionych, jednak nie w stosunku do
projektów objętych umowami (przy
czym projekt objęty zawartą już
umową/decyzją może zostać
zmodyfikowany w trybie art. 12
specustawy funduszowej, również w
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zakresie skutkującym niespełnieniem
kryteriów, na podstawie których został
wybrany do dofinansowania).” Stąd
też proponowana zmiana kryteriów
dotyczyć będzie projektów, dla
których umowy o dofinansowanie nie
zostały zawarte.
Zmiana ta jest korzystna dla
wnioskodawców oraz dla realizacji
programu operacyjnego – realizacja
projektu w późniejszym terminie może
zminimalizować negatywny wpływ
pandemii COVID -19 na realizację
projektów oraz może korzystnie
wpłynąć na osiągnięcie zakładanych w
projektach rezultatów.
Przystępując do pracy nad propozycją
zmiany kryteriów należy dokonać
analizy wpływu zaproponowanej
zmiany na sytuację wszystkich
projektów, których ta zmiana będzie
dotyczyć.
Przede wszystkim jest to zmiana
poprawiająca sytuację projektów,
względnie nie wprowadzająca w ich
sytuacji żadnych zmian. Projekty,
których dotyczy omawiane kryterium
dostępu są oceniane zerojedynkowo,
ale wymienione kryterium ma
charakter techniczny, określający ramy
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czasowe i podlega negocjacjom, a jego
definicja już w pierwotnym założeniu
przewidywała odstępstwo od
wskazanego w nich terminu.
Wprowadzenie możliwości późniejszej
realizacji projektu może poprawić ich
sytuację w zakresie realizacji projektu.
Analiza wyżej wymienionych
konkursów w kontekście oceny
przedmiotowego kryterium pozwala
na postawienie następujących
wniosków:
•
w przypadku projektów
ocenionych negatywnie żaden, w
wyniku zmiany kryterium, nie byłby
oceniony pozytywnie,
•
w przypadku projektów
ocenionych pozytywnie, ale nie
wybranych do dofinansowania –
żaden nie zmieni sytuacji w sposób,
który wskazywałby, że powinien
zostać wybrany do dofinansowania,
•
w przypadku projektów
wybranych, ale nie
zakontraktowanych, żaden nie zmieni
sytuacji w sposób, który wskazywałby,
że nie powinien zostać wybrany do
dofinansowania.
Zatem rozszerzenie definicji kryterium
nie ma wpływu na wynik oceny
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żadnego projektu.
Na marginesie należy zaznaczyć , że
sytuacja projektów
zakontraktowanych, dla których nie
będzie przeprowadzona ocena,
również nie zmieniłaby się – wobec
zmiany kryterium dalej pozostawałyby
wybrane. Ewentualne zmiany w tych
projektach mogą być wprowadzone w
oparciu o art. 12 specustawy
funduszowej – również w zakresie
przesunięcia okresu realizacji
projektów. W praktyce więc podejście
do projektów już zakontraktowanych
nie będzie się różniło od podejścia do
projektów przed podpisaniem umowy.
Po zmianie kryterium przez Komitet
Monitorujący RPO WSL na lata 20142020 (KM), celem realnego
zastosowania uchwały KM zostaną
zmienione Regulaminy konkursów, w
których to wprowadzono zmianę
kryterium.
UZASADNIENIE SZCZEGÓŁOWE
Kryteria dla poddziałania 8.3. (typ 7 i
8):
W ramach konkursu RPSL.08.03.02IZ.01-24-389/20 trwa obecnie etap
oceny formalno-merytorycznej.
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2.

Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa IX,
Kryteria dla
Poddziałania 9.1.5
str. 436
Kryterium:
Czy maksymalny okres
realizacji projektu nie
przekracza 31 grudnia
2022r?

Kryterium weryfikowane na
podstawie zapisów wniosku.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

Kryterium weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.
W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku

Planowany termin rozstrzygnięcia
konkursu przypada na lipiec 2021
roku. Mając na uwadze sytuację, która
wynika z trwającej pandemii COVID19, IZ planuje już na tym etapie
rozszerzenie definicji omawianego
kryterium. Zmiana nie skutkuje
nierównym traktowaniem
wnioskodawców.
W związku z trwającą pandemią
COVID-19 projektodawcy zgłaszają
trudności w realizacji projektów.
Przewidziane w definicji kryterium
wydłużenie okresu realizacji projektu
nie jest korzystne dla części
wnioskodawców, którzy są
zobowiązani do zachowania trwałości
projektów. Intencją Departamentu EFS
przy opracowywaniu definicji tego
kryterium, które było redagowane
przed pandemią COVID-19, było
umożliwienie nieznacznego
wydłużenia okresu realizacji
projektów, aby osiągnąć zakładane
wskaźniki projektu.
Pandemia COVID-19 wymusza
zastosowanie innego podejścia –
umożliwienia wnioskodawcom
przesunięcia okresu realizacji projektu
– aby zwiększyć szansę na sprawną
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aktualizacji listy ocenionych
projektów.2

3.

Rozdział II/Podrozdział
1,

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie pkt. VIII. Okres

Przypis:
2. W konkursie RPSL.09.01.05-IZ.0124-347/19, definicja kryterium nr 2:
„Czy maksymalny okres realizacji
projektu nie przekracza 31 grudnia
2022r?” została rozszerzona
o zapis: „W celu ograniczenia
negatywnego wpływu wystąpienia
COVID-19 na realizację RPO WSL
2014-2020 okres realizacji projektu
może zostać przesunięty, jednakże
jego zakończenie nie może
przekroczyć 31 grudnia 2023 r. W
szczególności dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.” Definicja w brzmieniu
nadanym uchwałą Komitetu
Monitorującego nr 460 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, tj.
31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie pkt. VIII. Okres realizacji

realizację projektów.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów. Należy mieć na uwadze, że
aktualizacja listy może być dokonana
w dużo późniejszym terminie od
rozstrzygnięcia konkursu, a wtedy to
okres realizacji projektu wskazany we
wniosku o dofinansowanie jest
nieadekwatny . Wnioskodawca, aby
móc zrealizować projekt musi
przesunąć jego realizację w czasie i
sam lub z partnerami przygotować się
do jego realizacji. W tej sytuacji
wnioskodawca powinien mieć
możliwość m. in. dostosowania okresu
realizacji projektu do rzeczywistej
możliwości jego realizacji wynikającej
z momentu, gdy lista ocenionych
projektów została zaktualizowana, a
wnioskodawca otrzymał informację o
tym fakcie.

W związku z trwającą pandemią
COVID-19 projektodawcy zgłaszają
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Oś priorytetowa IX,
Kryteria dla
Poddziałania 9.2.5 (typ
projektu nr 1 i 5)
Str. 458

Kryterium:
Czy okres realizacji
projektu nie przekracza
31 grudnia 2022 roku ?

realizacji projektu.

projektu.

W uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu.

W uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.
W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.3
Przypis:
3. W konkursie RPSL.09.02.05-IZ.0124-350/19 , definicja kryterium nr 1:
„Czy okres realizacji projektu nie

trudności w realizacji projektów. Część
projektów nie mogła być płynnie
realizowana z przyczyn niezależnych
od wnioskodawców – zgodnie z
Poleceniami i Decyzjami Wojewody
Śląskiego czasowo zawieszane były na
terenie całego województwa śląskiego
działalności m. in. w placówkach
wsparcia dziennego, dziennych
domach i klubach seniora (np.
DECYZJA Wojewody Śląskiego Nr
PSI.6334.140.2020 z dnia 19
października 2020 r., POLECENIE nr
42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia
24 marca 2020 r.)
Przewidziane w definicji kryterium
wydłużenie okresu realizacji projektu
nie jest korzystne dla większości
wnioskodawców, którzy są
zobowiązani do zachowania trwałości
projektów. Intencją Departamentu EFS
przy opracowywaniu definicji tego
kryterium, które było redagowane
przed pandemią COVID-19, było
umożliwienie nieznacznego
wydłużenia okresu realizacji
projektów, aby osiągnąć zakładane
wskaźniki projektu.
Pandemia COVID-19 wymusza
zastosowanie innego podejścia –
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przekracza 31 grudnia 2022 roku ?”
została rozszerzona o zapis:
„W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed podpisaniem
umowy, gdy projekt otrzymuje
dofinansowanie w wyniku aktualizacji
listy ocenionych projektów. ” Definicja
w brzmieniu nadanym uchwałą
Komitetu Monitorującego nr 461 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, tj.
31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.

4.

Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa IX,

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie pkt. VIII. Okres

Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie pkt. VIII. Okres realizacji

umożliwienia wnioskodawcom
przesunięcia okresu realizacji projektu
– aby zwiększyć szansę na sprawną
realizację projektów.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów. Należy mieć na uwadze, że
aktualizacja listy może być dokonana
w dużo późniejszym terminie od
rozstrzygnięcia konkursu, a wtedy to
okres realizacji projektu wskazany we
wniosku o dofinansowanie jest
nieadekwatny . Wnioskodawca, aby
móc zrealizować projekt musi
przesunąć jego realizację w czasie i
sam lub z partnerami przygotować się
do jego realizacji. W tej sytuacji
wnioskodawca powinien mieć
możliwość m. in. dostosowania okresu
realizacji projektu do rzeczywistej
możliwości jego realizacji wynikającej
z momentu, gdy lista ocenionych
projektów została zaktualizowana, a
wnioskodawca otrzymał informację o
tym fakcie.
Jak wyżej
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Kryteria dla
Poddziałania 9.2.5 (typ
projektu nr 2 i 3)
Str. 468
Kryterium:
Czy okres realizacji
projektu nie przekracza
31 grudnia 2022 roku?

realizacji projektu.

projektu.

W uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu.

W uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.
W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia
2023 r. W szczególności dotyczy to
sytuacji przed podpisaniem umowy,
gdy projekt otrzymuje
dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.4
Przypis:
4. W konkursie RPSL.09.02.05-IZ.0124-350/19, definicja kryterium nr 1:
„Czy okres realizacji projektu nie
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5.

Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa IX,
Kryteria dla
Poddziałania 9.2.6 (typ
projektu nr 2)
Str. 487
Kryterium:

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie pkt. VIII. Okres
realizacji projektu.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez przekroczenie daty 31
grudnia 2022 r.

przekracza 31 grudnia 2022 roku?”
została rozszerzona o zapis:
„W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed podpisaniem
umowy, gdy projekt otrzymuje
dofinansowanie w wyniku aktualizacji
listy ocenionych projektów.” Definicja
w brzmieniu nadanym uchwałą
Komitetu Monitorującego nr 462 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, tj.
31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie pkt. VIII. Okres realizacji
projektu.

W związku z trwającą pandemią
COVID-19 projektodawcy zgłaszają
trudności w realizacji projektów.
Przewidziane w definicji kryterium
W uzasadnionych przypadkach na
wydłużenie okresu realizacji projektu
etapie realizacji projektu, IOK
nie jest korzystne dla części
dopuszcza możliwość odstępstwa w
wnioskodawców, którzy są
zakresie przedmiotowego kryterium
zobowiązani do zachowania trwałości
poprzez przekroczenie daty 31 grudnia projektów. Intencją Departamentu EFS
2022 r.
przy opracowywaniu definicji tego
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Czy okres realizacji
projektu nie przekracza
31 grudnia 2022r?

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.
W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.5
Przypis:
5. W konkursie RPSL.09.02.06-IZ.0124-348/19 , definicja kryterium nr 1:
„Czy okres realizacji projektu nie
przekracza 31 grudnia 2022r?” została
rozszerzona o zapis: „W celu
ograniczenia negatywnego wpływu
wystąpienia COVID-19 na realizację
RPO WSL 2014-2020 okres realizacji
projektu może zostać przesunięty,
jednakże jego zakończenie nie może
przekroczyć 31 grudnia 2023 r. W
szczególności dotyczy to sytuacji przed

kryterium, które było redagowane
przed pandemią COVID-19, było
umożliwienie nieznacznego
wydłużenia okresu realizacji
projektów, aby osiągnąć zakładane
wskaźniki projektu.
Pandemia COVID-19 wymusza
zastosowanie innego podejścia –
umożliwienia wnioskodawcom
przesunięcia okresu realizacji projektu
– aby zwiększyć szansę na sprawną
realizację projektów.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów. Należy mieć na uwadze, że
aktualizacja listy może być dokonana
w dużo późniejszym terminie od
rozstrzygnięcia konkursu, a wtedy to
okres realizacji projektu wskazany we
wniosku o dofinansowanie jest
nieadekwatny . Wnioskodawca, aby
móc zrealizować projekt musi
przesunąć jego realizację w czasie i
sam lub z partnerami przygotować się
do jego realizacji. W tej sytuacji
wnioskodawca powinien mieć
możliwość m. in. dostosowania okresu
realizacji projektu do rzeczywistej
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6.

Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa XI
Kryteria dla
Poddziałania 11.1.3
Str. 511
Kryterium:
Czy planowany okres
realizacji projektu nie
wykracza poza 31
grudnia 2022r.?

Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie pkt. VIII. Okres
realizacji projektu.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.” Definicja w brzmieniu
nadanym uchwałą Komitetu
Monitorującego nr 463 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, tj.
31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie pkt. VIII. Okres realizacji
projektu.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego

możliwości jego realizacji wynikającej
z momentu, gdy lista ocenionych
projektów została zaktualizowana, a
wnioskodawca otrzymał informację o
tym fakcie.

W związku z trwającą pandemią
COVID-19 projektodawcy zgłaszają
trudności w realizacji projektów w
obszarze edukacji, w tym również
edukacji przedszkolnej. Ponadto w
ramach rozstrzygniętego konkursu nr
RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19 kilka
projektów znajduje się na tzw. liście
rezerwowej, tj. w wyniku
przeprowadzonej oceny projekty
spełniły kryteria wyboru projektów i
otrzymały wymaganą liczbę punktów,
ale ze względu na wyczerpanie alokacji
przewidzianej na konkurs nie zostały
rekomendowane do dofinansowania.
Na podstawie art. 46 ust. 2 Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
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zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów.6
Przypis:
6. W konkursie RPSL.11.01.03-IZ.0124-334/19, definicja kryterium nr 5:
„Czy planowany okres realizacji
projektu nie wykracza poza 31 grudnia
2022r.?” została rozszerzona o zapis:
„W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r. W szczególności
dotyczy to sytuacji przed podpisaniem
umowy, gdy projekt otrzymuje
dofinansowanie w wyniku aktualizacji
listy ocenionych projektów.” Definicja
w brzmieniu nadanym uchwałą
Komitetu Monitorującego nr 464 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, tj.

perspektywie finansowej 2014–2020,
po rozstrzygnięciu konkursu właściwa
instytucja może zwiększyć kwotę
przeznaczoną na dofinansowanie
projektów w konkursie. W przypadku
dostępności środków IZ zaproponuje
zmianę listy ocenionych projektów
rekomendując do dofinansowania
kolejne projekty z przedmiotowej listy.
W takim przypadku zastosowanie
wyżej wymienionego kryterium
mogłoby uniemożliwiać ich realizację
w dogodnym dla Wnioskodawców
terminie, dlatego IZ rekomenduje
zmianę definicji kryterium w sposób
umożliwiający Wnioskodawcom
przesunięcie terminu realizacji
projektu poza określone w kryterium
ramy czasowe, aby realizacja
projektów była możliwa i przyniosła
zakładane rezultaty.
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31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.
Weryfikowane będzie czy realizacja
projektu mieści się we wskazanych
ramach czasowych na podstawie
punktu VIII oraz innych zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.

7.

Rozdział II/Podrozdział
1,
Oś priorytetowa XI
Kryteria dla
Poddziałania 11.1.4
Str. 532
Kryterium:
Czy planowany okres
realizacji projektu
wynosi maksymalnie 24
miesiące i nie wykracza
poza 31 grudnia 2022r?

Weryfikowane będzie czy realizacja
projektu mieści się we wskazanych
ramach czasowych na podstawie
punktu VIII oraz innych zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu.
W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu
realizacji projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.

W uzasadnionych przypadkach na
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w
zakresie przedmiotowego kryterium
poprzez wydłużenie terminu realizacji
projektu.
W takim przypadku kryterium będzie
nadal uznane za spełnione.
W celu ograniczenia negatywnego
wpływu wystąpienia COVID-19 na
realizację RPO WSL 2014-2020 okres
realizacji projektu może zostać
przesunięty, jednakże jego
zakończenie nie może przekroczyć 31
grudnia 2023 r.
W szczególności dotyczy to sytuacji
przed podpisaniem umowy, gdy
projekt otrzymuje dofinansowanie w
wyniku aktualizacji listy ocenionych
projektów.7
Przypis:

W związku z trwającą pandemią
COVID-19 projektodawcy zgłaszają
trudności w realizacji projektów w
obszarze edukacji. Ze względu na
zamknięcie szkół, zajęcia prowadzone
są w trybie on-line, co znacznie
utrudnia, a czasem nawet
uniemożliwia realizację
przewidzianych w projektach działań.
W ramach przedmiotowego konkursu
wiele projektów znajduje się na tzw.
liście rezerwowej, tj. w wyniku
przeprowadzonej oceny projekty
spełniły kryteria wyboru projektów i
otrzymały wymaganą liczbę punktów,
ale ze względu na wyczerpanie alokacji
przewidzianej na konkurs nie zostały
rekomendowane do dofinansowania.
Na podstawie art. 46 ust. 2 Ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020,
po rozstrzygnięciu konkursu właściwa
instytucja może zwiększyć kwotę
przeznaczoną na dofinansowanie
projektów w konkursie. IZ na bieżąco
analizuje dostępność środków w
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7 W konkursie RPSL.11.01.04-IZ.01-24351/19, definicja kryterium nr 1: „Czy
planowany okres realizacji projektu
wynosi maksymalnie 24 miesiące i nie
wykracza poza 31 grudnia 2022r?”
została rozszerzona o zapis: „W celu
ograniczenia negatywnego wpływu
wystąpienia COVID-19 na realizację
RPO WSL 2014-2020 okres realizacji
projektu może zostać przesunięty,
jednakże jego zakończenie nie może
przekroczyć 31 grudnia 2023 r. W
szczególności dotyczy to sytuacji przed
podpisaniem umowy, gdy projekt
otrzymuje dofinansowanie w wyniku
aktualizacji listy ocenionych
projektów.” Definicja w brzmieniu
nadanym uchwałą Komitetu
Monitorującego nr 465 ma
zastosowanie w odniesieniu do
projektów, co do których do dnia
podjęcia niniejszej uchwały,
tj.31.05.2021 r. nie zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.

ramach Działania 11.1 i sukcesywnie
zmienia listę ocenionych projektów
rekomendując do dofinansowania
kolejne projekty z przedmiotowej listy.
W takich przypadkach, projekty nie są
jeszcze realizowane, a zastosowanie
wyżej wymienionego kryterium
mogłoby uniemożliwiać realizację
projektów w dogodnym dla
Wnioskodawców terminie dlatego IZ
rekomenduje zmianę definicji
kryterium w sposób umożliwiający
Wnioskodawcom przesunięcie
terminu realizacji projektu poza
określone w kryterium ramy czasowe,
aby pomimo trudnej sytuacji w
szkolnictwie, realizacja projektów była
możliwa i przyniosła zakładane
rezultaty.
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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.

10.2.3 Zmiana sposobu użytkowania
zdegradowanego budynku przy ul.
Batorego 2 w Bytomiu z
przeznaczeniem na dom dla seniorów
oraz osób z częściową
niepełnosprawnością
s. 56
11.1.5 Śląskie. Inwestujemy w talenty
– VI edycja

Tytuł projektu:
Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego
budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z
przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z
częściową niepełnosprawnością
Podmiot zgłaszający:
CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW BYTOM TADEUSZ BIENIEK
Podmiot zgłaszający
Samorząd Województwa/Wydział EFS

Brak

Usunięcie projektu z listy w
związku z negatywną oceną
merytoryczną.

Podmiot zgłaszający
Samorząd Województwa/Departament EFS

Podmiot, który będzie wnioskodawcą
Samorząd Województwa/Wydział EFS

Podmiot, który będzie wnioskodawcą
Samorząd Województwa/Departament EFS

Szacowana całkowita wartość projektu (PLN )
9 200 000,00

Szacowana całkowita wartość projektu (PLN )
10 283 240,00

W ramach projektu pierwotnie
zakładano wsparcie stypendialne
dla 1150 uczniów/uczennic, ze
szkół ponadpodstawowych
znajdujących się na terenie
województwa śląskiego, w
ramach dwóch naborów
wniosków w roku szkolnym
2020/2021 oraz 2021/2022
(okres trwania projektu: 1
sierpnia 2020 r. – 31 grudnia
2022 r.)
W odpowiedzi na ogłoszony I
nabór wniosków o przyznanie
stypendium (rok szkolny
2020/2021), złożone zostały 1163
wnioski, w ramach których 1125

2.

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych
(PLN)

Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN)

9 200 000,00
10 283 240,00
Szacowany wkład UE (PLN)
Szacowany wkład UE (PLN)
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7 820 000,00
8 740 754,00
Wskaźnik produktu – liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy w programie
888

Wskaźnik produktu – liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy w programie
1 021

spełniało kryteria obligatoryjne i
kwalifikowało się do otrzymania
wsparcia. W związku z dużym
zainteresowaniem
uczestnictwem w projekcie i
znacznie przekraczającą
oczekiwania liczbą złożonych
wniosków o otrzymanie
stypendium, zdecydowano
przyznać w ramach pierwszego
naboru wniosku 792 stypendia.
Z uwagi na występującą dużą
potrzebę wsparcia finansowego
uczniów w województwie śląskim
zachodzi konieczność zwiększenia
liczby przyznawanych w projekcie
stypendiów. Działanie takie ma
stanowić realną korzyść dla
większej niż zakładano liczby
uczestników, uwzględniając
możliwości finansowe oraz
organizacyjne Beneficjenta.
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