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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/podrozdział, nr
Osi Priorytetowej, nr str.

1.

Kryteria dla Działania
11.3 str. 686

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

Treść kryterium:
Czy okres realizacji projektu wskazany
we wniosku aplikacyjnym na etapie
ubiegania się o dofinansowanie nie
przekracza 24 miesięcy i projekt nie
trwa dłużej niż do 31 grudnia 2022?

Treść kryterium:
Czy okres realizacji projektu wskazany
we wniosku aplikacyjnym na etapie
ubiegania się o dofinansowanie nie
trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023?

Z uwagi na kończący się okres
programowania wystąpiła konieczność
zmiany kryterium dot. okresu realizacji
projektu.

Treść uzasadnienia do kryterium:
Ograniczony do 24 miesięcy czas
realizacji
projektu
pozwoli
wnioskodawcom
precyzyjnie
zaplanować zadania w ramach
projektu, a co za tym idzie również
planować wydatki – co wpłynie
pozytywnie na sposób jego realizacji i
rozliczania. Wskazany okres pozwoli
również na podjęcie odpowiednich
działań zaradczych w przypadku
trudności w realizacji projektu.

Treść uzasadnienia do kryterium:
Biorąc pod uwagę koniec perspektywy
finansowej przypadający na 31 grudnia
2023 r. i konieczność jej końcowego
rozliczenia, realizacja projektu nie może
wykraczać poza datę 30 czerwca 2023 r.

W
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, na wniosek beneficjenta i
za zgodą IOK będzie istniała możliwość
zmiany okresu realizacji projektu poza
limit określony w kryterium, jeśli w
opinii IOK taka zmiana przyczyni się do
osiągnięcia założeń projektu i umożliwi
projektu
w
okresie
W uzasadnionych przypadkach na rozliczenie
kwalifikowalności
wydatków.
etapie realizacji projektu, IOK
dopuszcza możliwość odstępstwa w Wnioskodawca
określa
datę
zakresie przedmiotowego kryterium rozpoczęcia i zakończenia realizacji
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poprzez wydłużenie terminu realizacji projektu, mając na uwadze, iż okres
projektu.
realizacji projektu jest tożsamy z
okresem, w którym poniesione wydatki
mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
Okres kwalifikowalności wydatków w
ramach danego projektu określony jest
w umowie o dofinansowanie.
Przy określaniu daty rozpoczęcia
realizacji projektu Wnioskodawca
powinien uwzględnić orientacyjny
termin na rozstrzygnięcia konkursu oraz
czas niezbędny na przygotowanie przez
Wnioskodawcę
dokumentów
wymaganych do zawarcia umowy o
dofinansowanie.
2.

Kryteria dla Działania
11.3 str. 688

3.

Kryteria dla Działania
11.3 str. 691

Treść kryterium:
Czy założona minimalna wartość
projektu wynosi 500 000 PLN?
lub
czy projekt zakłada objęcie wsparciem
minimum 60 osób?

Treść uzasadnienia do kryterium:
(…)

Z kryterium usunięto informację o
objęciu wsparciem minimum 60 osób, z
Treść kryterium:
uwagi na fakt, iż minimalna wartość
Czy założona minimalna wartość
projektu pozwoli na objęcie wsparciem
projektu wynosi 500 000 PLN?
w projekcie większej ilości osób.
Czy założona maksymalna wartość
Dodatkowo mając na względzie
projektu
nie
przekracza
kwoty
planowane do zaangażowania środki w
2 500 000 PLN?
ramach konkursu dla Działania 11.3
określono
maksymalną
wartość
projektu.
Usunięto zapis mówiący o złożeniu
Treść uzasadnienia do kryterium:
stosownego
oświadczenia,
gdyż
(…)
Wnioskodawca jest zobowiązany w
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Kryterium:
„Czy wnioskodawca i
partnerzy projektu
(jeżeli dotyczy)
dysponują
administracyjną i
operacyjną zdolnością
do realizacji projektu?”

Weryfikacja
kryterium
podpisaniem
umowy
przeprowadzona poprzez:

przed Weryfikacja
kryterium
będzie podpisaniem
umowy
przeprowadzona poprzez:

- przedłożenie przez wnioskodawcę
życiorysów
zawodowych
(CV)
wszystkich osób zatrudnionych przez
wnioskodawcę na dzień składania
załączników
niezbędnych
do
sporządzenia
umowy,
w
tym
obligatoryjnie
wszystkich
osób
personelu obsługowego projektu,
które zostały wskazane z imienia i
nazwiska w treści wniosku o
dofinansowanie. W przypadku gdy
wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie nie wskazał z imienia i
nazwiska osób, które zamierza
zaangażować
na
stanowiskach
obsługowych
w
projekcie
i
jednocześnie do dnia złożenia
załączników
niezbędnych
do
sporządzenia umowy ich nie zatrudnił,
zobowiązany jest do złożenia
stosownego
oświadczenia,
iż
dostarczy CV tych osób wraz z
deklaracjami
zaangażowania

przed umowie o dofinansowanie zgodnie
będzie z § 4 ust 6, iż dostarczy CV wszystkich
osób zaangażowanych do realizacji
projektu. Składanie oświadczenia jest
- przedłożenie przez wnioskodawcę
więc bezzasadne w przedmiotowym
życiorysów
zawodowych
(CV) przypadku.
wszystkich osób zatrudnionych przez
wnioskodawcę na dzień składania
załączników
niezbędnych
do
sporządzenia
umowy,
w
tym
obligatoryjnie
wszystkich
osób
personelu obsługowego projektu, które
zostały wskazane z imienia i nazwiska w
treści wniosku o dofinansowanie. W
przypadku gdy wnioskodawca we
wniosku o dofinansowanie nie wskazał
z imienia i nazwiska osób, które
zamierza zaangażować na stanowiskach
obsługowych w projekcie i jednocześnie
do
dnia
złożenia
załączników
niezbędnych do sporządzenia umowy
ich nie zatrudnił, zobowiązany jest,
zgodnie
z
treścią
umowy
o
dofinansowanie, do dostarczyć CV tych
osób
wraz
z
deklaracjami
zaangażowania
niezwłocznie
po
podpisaniu umowy o dofinansowanie
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niezwłocznie po podpisaniu umowy o lecz nie później niż w terminie 10 dni od
dofinansowanie lecz nie później niż w daty rozpoczęcia realizacji projektu.
terminie nie 10 dni od daty
rozpoczęcia realizacji projektu.

4.

Kryteria dla Działania
11.3 str. 692
Kryterium:
„Czy biuro projektu
zlokalizowane zostało
na obszarze realizacji
projektu?”

Treść uzasadnienia do kryterium:
(…)
Punkty powinny zapewniać obsługę
klienta w czasie umożliwiającym
dostęp wszystkim zainteresowanym,
tj.:

Biorąc pod uwagę doświadczenia IP RPO
WSL – WUP Katowice podczas oceny
wniosków o dofinansowanie (większość
Wnioskodawców zawierała błędne
godziny pracy biura projektu) zasadnym
jest usunięcie godzin i dni biura projektu
z uzasadnienia do przedmiotowego
1. przez min. 3 dni - licząc okres od
kryterium. Powyższe zostanie określone
Treść uzasadnienia do kryterium:
poniedziałku do piątku, czynne
w Regulaminie konkursu, co spowoduje,
(…)
przez co najmniej 8 godzin;
Szczegółowe wymogi dotyczące godzin i iż przedmiotowa kwestia będzie mogła
dni otwarcia biura projektu zostaną podlegać uzupełnieniu/negocjacjom na
2. przez min. 2 dni - licząc okres od
etapie oceny formalno-merytorycznej.
wskazane w Regulaminie konkursu.
poniedziałku do piątku, czynne w
godzinach popołudniowych (tj.
przez co najmniej 8 godzin, gdzie
zamknięcie Punktu nastąpi o
godz. 18.00 lub później) lub w
soboty (min. 2 soboty w miesiącu,
czynne przez co najmniej 8
godzin).
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Powyższe warunki określone w pkt 1 i
pkt 2 należy spełniać łącznie.
5.

Kryteria dla Działania
11.3 str. 693

Kryterium dodatkowe:
„Czy
Projektodawca
lub
partner/partnerzy projektu posiada/ją
co najmniej:
- 2-letnie doświadczenie w realizacji
przedsięwzięć
na
terenie
województwa śląskiego w obszarze
interwencji tj. doświadczenie w
realizacji
poszczególnych
typów
operacji dla wskazanych grup
docelowych oraz
- doświadczenie w realizacji minimum
3 projektów współfinansowanych z
EFS na obszarze województwa
śląskiego ?”
Treść definicji:
Wskazane
doświadczenie
projektodawcy
lub
partnera/partnerów
(znajomość
lokalnego/regionalnego rynku oraz
rozeznanie
w
potrzebach
lokalnych/regionalnych podmiotów)
znacznie usprawni realizację działań i
usług oferowanych uczestnikom
projektu.

Kryterium dostępu:
„Czy wnioskodawca/partner posiada/ją
co najmniej roczne doświadczenie w
realizacji przedsięwzięć na terenie
województwa śląskiego w obszarze
interwencji tj. doświadczenie w
realizacji przynajmniej jednego z typów
operacji założonych w projekcie dla
wskazanych grup docelowych?”

Kryterium przeniesiono z kryteriów
dodatkowych do kryteriów dostępu
przy jednoczesnym usunięciu wymogów
dot. realizacji minimum 3 projektów EFS
na wniosek IK UP na poprzedniej Grupie
doraźnej przy KM RPO WSL 2014-2020.
Dodatkowo zmniejszono wymóg 2letniego doświadczenia na roczne.

Treść definicji:
Wskazane
doświadczenie
wnioskodawcy/partnera (znajomość
lokalnego/regionalnego rynku oraz
rozeznanie
w
potrzebach
lokalnych/regionalnych podmiotów)
znacznie usprawni realizację działań i
usług
oferowanych
uczestnikom
projektu.
Celem
zastosowania
kryterium
jest
wykorzystanie
potencjału i doświadczenia nabytego
przez Beneficjentów w ramach
realizacji
działań o
podobnym
charakterze. Powierzenie realizacji
projektów podmiotom posiadającym
odpowiednie doświadczenie przyczyni
się do wzrostu efektywności wsparcia
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Celem zastosowania kryterium jest dla uczestników oraz zmniejszy ryzyko
wykorzystanie
potencjału niepowodzenia projektu.
i doświadczenia
nabytego
przez
Beneficjentów w ramach realizacji Nie jest wymagane doświadczenie w
działań o podobnym charakterze. działaniach, w których 100% odbiorców
Powierzenie realizacji projektów wsparcia stanowiliby przedstawiciele
podmiotom
posiadającym grupy docelowej, jaka planowana jest w
odpowiednie doświadczenie przyczyni ramach Działania 11.3.
się do wzrostu efektywności wsparcia Kryterium zostanie zweryfikowane na
dla uczestników oraz zmniejszy ryzyko podstawie
treści
wniosku
niepowodzenia projektu.
o dofinansowanie projektu.
Nie można sumować liczby lat
doświadczenia (np. rok doświadczenia
lidera plus rok doświadczenia
partnera).
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

Projekty,
które
nie
wskazują
jednoznacznie w treści wniosku o
dofinansowanie:
- co najmniej rocznego doświadczenia
na terenie woj. śląskiego (według
formatu kalendarza) oraz
-precyzyjnego wskazania kategorii osób
objętych wsparciem oraz
- form wsparcia,
będą odrzucane na etapie oceny
formalno-merytorycznej.

6.

Kryteria dla Działania
11.3 str.697

Brak kryterium

Treść kryterium:
„Wnioskodawca:

Wprowadzono kryterium premiujące
Wnioskodawców realizujących politykę
zielonej transformacji energetycznej w
celu
umożliwienia
pracownikom
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7.

Kryteria dla Działania
11.3

8.

Kryteria dla Działania
11.3

9.

Kryteria dla Działania
11.3

Treść kryterium:
„Czy co najmniej 35% uczestników
stanowią osoby uczestniczące w
szkolnych formach kształcenia w
ramach projektu ?”
Treść kryterium:
„Czy projekt zakłada 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 ?”

- działa jako organizacja pozarządowa sektora węglowego przekwalifikowanie
się.
(NGO) oraz
Jednocześnie
kryterium
realizuje
- prowadzi statutową działalność na
założenia Europejskiego Zielonego
rzecz sprawiedliwej transformacji
Ładu.
energetycznej oraz zielonych
inwestycji. „
Mając na względzie skrócony okres
realizacji projektu nie jest możliwa
realizacja w projekcie szkolnych form
Brak kryterium
kształcenia, a co za tym idzie rekrutacja
uczestników
korzystających
z
przedmiotowego wsparcia.
Mając na względzie skrócony okres
realizacji projektu nie jest możliwe
założenie i tworzenie w projekcie CKZiU,
a co za tym idzie premiowania w
Brak kryterium
projekcie tej formy wsparcia.

W kryteriach dokonano ujednolicenia
nazewnictwa
w
stosunku
do
wnioskodawcy i partnera, tj. nazwę
Projektodawca lub Wnioskodawca z
wielkiej
litery
zmieniono
na:
„wnioskodawca”
lub
„wnioskodawca/partner”.
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