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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.

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Nr działania/poddziałania,
nr str.
1.

W ramach działania 14.2 wsparcie uzyskają
projekty, które pierwotnie zostały złożone i
ocenione pozytywnie w ramach działania 3.2.
Projekty te były złożone w konkursie nr
RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, jednakże z
tytułu braku wystarczającej alokacji nie zostały
wybrane do dofinansowania.

V. Kryteria wyboru projektów
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego REACT-EU
Kryteria wyboru projektów w ramach
działań wdrażanych w Osi Priorytetowej
XIV Działania naprawcze w kontekście
pandemii COVID-19 – REACT-EU

Brak

Kryteria dla Działania 14.2 Inwestycje w
MŚP – REACT-EU
Str. 1199

W ramach działania 14.2 nie będą
ogłaszane nowe nabory wniosków,
środki z działania przeznaczone są
na dofinasowanie projektów dla
których zabrakło alokacji w naborze
nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20.

W przypadku konieczności przeprowadzenia
ponownej oceny – wniosek będzie oceniany w
oparciu o Kryteria dla działania 3.2 Innowacje w
MŚP Typ projektu Inwestycje w MŚP
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Województwa nr
1107/127/VI/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
Kryteria dla Działania 3.2

2.

V. Kryteria wyboru projektów
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego REACT-EU
Kryteria wyboru projektów w ramach
działań wdrażanych w Osi Priorytetowej
XIV Działania naprawcze w kontekście
pandemii COVID-19 – REACT-EU

Brak

W ramach działania 14.3 wsparcie uzyskają
projekty, które pierwotnie zostały złożone i
ocenione pozytywnie w ramach poddziałania
4.1.3. Projekty te były złożone w konkursie nr
RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, jednakże z
tytułu braku wystarczającej alokacji nie zostały
wybrane do dofinansowania.

W ramach działania 14.3 nie będą
ogłaszane nowe nabory wniosków,
środki z działania przeznaczone są
na dofinasowanie projektów dla
których zabrakło alokacji w naborze
nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.
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Kryteria dla Działania 14.3 Odnawialne
źródła energii - REACT-EU

W przypadku konieczności przeprowadzenia
ponownej oceny – wniosek będzie oceniany w
oparciu o Kryteria dla działania 4.1 Odnawialne
źródła energii, zatwierdzone Uchwałą Zarządu
Województwa nr 1684/211/V/2017 z dnia 16
sierpnia 2017 r.

Str. 1212

Kryteria dla Działania 4.1
3.

Kryteria formalne:
1.

2.
V. Kryteria wyboru projektów
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego REACT-EU
Kryteria wyboru projektów w ramach
działań wdrażanych w Osi Priorytetowej
XV Pomoc Techniczna – REACT-EU

3.

Brak

Kryteria dla Działania 15.1 Pomoc
Techniczna REACT-EU
4.
Str. 1233

Czy wniosek o dofinansowanie PD przesłany
za pomocą LSI 2014 jest zgodny z wnioskiem
przekazanym w SOD-FIN?
Czy okres realizacji PD jest zgodny z
okresem realizacji programu?
Czy PD jest kompletny, tzn.:
− sporządzony w wersji elektronicznej w
systemie LSI 2014;
− wymagane pola zostały poprawnie
wypełnione;
− zawiera podpis elektroniczny złożony
przez osobę upoważnioną do
reprezentowania beneficjenta;
− zawiera wymagane załączniki.
Czy wartość PD nie przekracza wysokości
środków finansowych dostępnych dla
danego beneficjenta Pomocy Technicznej
REACT-EU:
− ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej/ projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa
Śląskiego na lata 2022-2030;

Dodanie nowych kryteriów wyboru
projektów dla działania 15.1
Pomoc Techniczna REACT-EU
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5.

− alokacji z uwzględnieniem podziału na
kategorię interwencji na cały okres
realizacji projektu.
Czy zachowany został pułap maksymalnego
dofinansowania?

Kryteria merytoryczne:
1. Czy wydatki są zgodne z celami priorytetu
XV Pomoc Techniczna – REACT-EU RPO WSL
2014-2020?
2. Czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne
zgodnie z Wytycznymi w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej
na lata 2014-2020?
3. Czy wydatki przedstawione do realizacji w
ramach projektu przez danego beneficjenta
Pomocy Technicznej – REACT-EU są
zasadne?
4. Czy kategorie interwencji są odpowiednio
wybrane w stosunku do zakresu
realizowanych zadań przez danego
beneficjenta?
5. Czy beneficjent prawidłowo określił
wskaźniki umożliwiające monitorowanie
postępu rzeczowego realizowanych zadań?
6. Czy wnioskodawca deklaruje zgodność
projektu z polityką równości szans i
niedyskryminowania oraz polityką równości
szans kobiet i mężczyzn?
7. Czy wnioskodawca deklaruje zgodność
projektu z polityką ochrony środowiska?
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