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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 Działania pkt w tabeli, 

nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1. 1

1 

1. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 
efektywne usługi społeczne i 
zdrowotne 
I.2 Opis Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 
Tabela s. 12 

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług 
społecznych – konkurs 

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług 
społecznych 

Powyższa zmiana wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS. 

2.  

2. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

1. Nazwa działania/ 

poddziałania 

s. 303 

Działanie 9.2 Dostępne i  

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych -  ZIT 

 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – RIT 

 

Działanie 9.2 Dostępne i  

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych -  ZIT 

 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – RIT 

 

Powyższa zmiana wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  
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Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – OSI 

 

Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług 

społecznych – wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie 

 

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług 

społecznych – konkurs  

 

Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług 

zdrowotnych  –  konkurs 

  

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług 

adopcyjnych – tryb  

Pozakonkursowy 

 

Poddziałanie 9.2.8 Działania na 

rzecz ograniczania skutków 

wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego 

koronawirusem SARS-CoV-2 – 

tryb nadzwyczajny 

 

Poddziałanie 9.2.9 Regionalne 

wsparcie pieczy zastępczej  – tryb 

pozakonkursowy 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – OSI 

 

Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług 

społecznych – wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie 

 

Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług 

społecznych 

 

Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług 

zdrowotnych  –  konkurs 

  

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług 

adopcyjnych – tryb  

Pozakonkursowy 

 

Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz 

ograniczania skutków wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego 

wywołanego koronawirusem SARS-

CoV-2 – tryb nadzwyczajny 

 

Poddziałanie 9.2.9 Regionalne 

wsparcie pieczy zastępczej  – tryb 

pozakonkursowy 

Powyższe wpisuje się w zapisy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 
grudzień 2021 r. (str. 280) – typy operacji 
realizowane w ramach celu 1 PI 9 iv, cel 1:  
• Działania na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z uwzględnieniem 
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 
formuły świadczenia (nie wyklucza się 
wsparcia form stacjonarnych w przypadku, 
gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób 
zależnych) 

1.  Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 

1.Działania w zakresie 

podniesienia jakości i 

dostępności usług wsparcia 

1.Działania w zakresie podniesienia 

jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny oraz pieczy zastępczej, 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
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3. Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

II.9.2 Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne/typy projektów 
s.313 

rodziny oraz pieczy zastępczej, 

wspierające proces 

deinstytucjonalizacji, w tym:  

a.tworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej i 

pracy podwórkowej, oferujących 

wsparcie dzienne dla dzieci i 

młodzieży; rozwijanie 

środowiskowych form opieki nad 

dziećmi i młodzieżą poprzez 

tworzenie nowych miejsc w 

funkcjonujących placówkach 

wsparcia dziennego lub 

rozszerzenie oferty wsparcia, 

b.tworzenie rodzinnych form 

pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego do 8 dzieci i 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego 

do 14 osób; kształcenie 

kandydatów na rodziny 

zastępcze, prowadzących 

rodzinne domy dziecka i 

dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego, doskonalenie 

wspierające proces 

deinstytucjonalizacji, w tym:  

a.tworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej i pracy 

podwórkowej, oferujących wsparcie 

dzienne dla dzieci i młodzieży; 

rozwijanie środowiskowych form 

opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez 

tworzenie nowych miejsc w 

funkcjonujących placówkach wsparcia 

dziennego lub rozszerzenie oferty 

wsparcia, 

b.tworzenie rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego do 8 

dzieci i placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego do 14 osób; 

kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, prowadzących rodzinne 

domy dziecka i dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, doskonalenie kompetencji 

osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą,  

c.wsparcie i rozwój form pracy z 

rodziną,  asystentury rodzinnej, 

instytucji rodzin wspierających, 

pomocowych jako wspierających 

Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  
Powyższe wpisuje się w zapisy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 
grudzień 2021 r. (str. 280) – typy operacji 
realizowane w ramach celu 1 PI 9 iv, cel 1:  
• Działania na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z uwzględnieniem 
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 
formuły świadczenia (nie wyklucza się 
wsparcia form stacjonarnych w przypadku, 
gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób 
zależnych) 
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kompetencji osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą,  

c.wsparcie i rozwój form pracy z 

rodziną,  asystentury rodzinnej, 

instytucji rodzin wspierających, 

pomocowych jako wspierających 

rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

d. zwiększanie dostępności do 

usług poradnictwa rodzinnego 

jako wspierającego wypełnienie 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczej zgodnie  ze 

zidentyfikowanymi terytorialnie 

potrzebami. 

2. Działania na rzecz rozwoju 

usług mieszkalnictwa 

wspomaganego poprzez 

zapewnienie dostępu do usług 

świadczonych w mieszkaniach 

chronionych, mieszkaniach lub 

domach treningowych i 

wspieranych skierowanych do 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających 

proces ich integracji społecznej 

lub zawodowej; 

3.Działania na rzecz rozwoju 

usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem 

rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

d. zwiększanie dostępności do usług 

poradnictwa rodzinnego jako 

wspierającego wypełnienie funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej zgodnie  ze 

zidentyfikowanymi terytorialnie 

potrzebami. 

2. Działania na rzecz rozwoju usług 

mieszkalnictwa wspomaganego 

poprzez zapewnienie dostępu do usług 

świadczonych w mieszkaniach 

chronionych, mieszkaniach lub 

domach treningowych i wspieranych 

skierowanych do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczonych 

wspierających proces ich integracji 

społecznej lub zawodowej; 

3.Działania na rzecz rozwoju usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem 

priorytetyzacji w kierunku 

środowiskowej formuły, w tym 

prowadzone w miejscu zamieszkania, 

obejmujące m.in.: 

a. tworzenie miejsc opieki w 

istniejących lub nowotworzonych 

ośrodkach zapewniających opiekę 

dzienną lub całodobową, w tym miejsc 

opieki krótkoterminowej w 

zastępstwie osób na co dzień 
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priorytetyzacji w kierunku 

środowiskowej formuły, w tym 

prowadzone w miejscu 

zamieszkania, obejmujące m.in.: 

a. tworzenie miejsc opieki 

w istniejących lub 

nowotworzonych ośrodkach 

zapewniających opiekę dzienną 

lub całodobową, w tym miejsc 

opieki krótkoterminowej w 

zastępstwie osób na co dzień 

opiekujących się osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

b. wsparcie opiekunów 

faktycznych w opiece nad 

osobami potrzebującymi 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w szczególności 

poprzez: kształcenie, w tym 

szkolenie i zajęcia praktyczne 

oraz wymianę doświadczeń dla 

opiekunów faktycznych, w tym 

m.in. zwiększające ich 

umiejętności w zakresie opieki; 

poradnictwo, w tym 

psychologiczne oraz pomoc w 

uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się 

po różnych systemach wsparcia, 

z których korzystanie jest 

opiekujących się osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

b. wsparcie opiekunów 

faktycznych w opiece nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, w 

szczególności poprzez: kształcenie, w 

tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz 

wymianę doświadczeń dla opiekunów 

faktycznych, w tym m.in. zwiększające 

ich umiejętności w zakresie opieki; 

poradnictwo, w tym psychologiczne 

oraz pomoc w uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się po 

różnych systemach wsparcia, z których 

korzystanie jest niezbędne dla 

sprawowania wysokiej jakości opieki i 

odciążenia opiekunów faktycznych; 

sfinansowanie usługi asystenckiej lub 

opiekuńczej w celu umożliwienia 

opiekunom osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością podjęcie 

aktywności społecznej, zawodowej lub 

edukacyjnej, 

c. usługi dziennej opieki 

środowiskowej, w tym usługi 

świadczone przez opiekunów dla osób 

potrzebujących wsparcia w 
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niezbędne dla sprawowania 

wysokiej jakości opieki i 

odciążenia opiekunów 

faktycznych; sfinansowanie 

usługi asystenckiej lub 

opiekuńczej w celu umożliwienia 

opiekunom osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością podjęcie 

aktywności społecznej, 

zawodowej lub edukacyjnej, 

c. usługi dziennej opieki 

środowiskowej, w tym usługi 

świadczone przez opiekunów dla 

osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

asystentów osób 

niepełnosprawnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i 

inne formy samopomocowe, 

d. rozwój usług 

opiekuńczych w oparciu o 

nowoczesne technologie, np. 

teleopieki, aktywizacja środowisk 

lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) form 

samopomocy przy wykorzystaniu 

nowych technologii), 

e. usługi zwiększające 

mobilność, autonomię i 

codziennym funkcjonowaniu, 

asystentów osób niepełnosprawnych, 

wolontariat opiekuńczy, pomoc 

sąsiedzką i inne formy 

samopomocowe, 

d. rozwój usług opiekuńczych w 

oparciu o nowoczesne technologie, np. 

teleopieki, aktywizacja środowisk 

lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) form 

samopomocy przy wykorzystaniu 

nowych technologii), 

e. usługi zwiększające 

mobilność, autonomię i 

bezpieczeństwo osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością (np. 

likwidowanie barier architektonicznych 

w miejscu zamieszkania, dowożenie 

posiłków) – wyłącznie jako wsparcie 

uzupełniające projekty dotyczące usług 

asystenckich lub opiekuńczych. 

4.Dostarczanie i wsparcie we 

wdrożeniu narzędzi służących 

rozwojowi środowiskowych usług 

społecznych na poziomie lokalnym i 

zwiększenie potencjału lokalnych 

usługodawców do świadczenia usług 

społecznych w formie środowiskowej 

obejmujące m.in.: 
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bezpieczeństwo osób 

potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością (np. 

likwidowanie barier 

architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, dowożenie 

posiłków) – wyłącznie jako 

wsparcie uzupełniające projekty 

dotyczące usług asystenckich lub 

opiekuńczych. 

4.Dostarczanie i wsparcie we 

wdrożeniu narzędzi służących 

rozwojowi środowiskowych usług 

społecznych na poziomie 

lokalnym i zwiększenie 

potencjału lokalnych 

usługodawców do świadczenia 

usług społecznych w formie 

środowiskowej obejmujące m.in.: 

a. Wsparcie działalności 

grup roboczych utworzonych 

przy jednostkach samorządu 

terytorialnego, innych instytucji i 

podmiotów na rzecz tworzenia i 

wzmocnienia opieki 

pozainstytucjonalnej/ 

środowiskowej dla osób 

potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu 

a. Wsparcie działalności grup 

roboczych utworzonych przy 

jednostkach samorządu terytorialnego, 

innych instytucji i podmiotów na rzecz 

tworzenia i wzmocnienia opieki 

pozainstytucjonalnej/ środowiskowej 

dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu (seniorzy, 

osoby z niepełnosprawnościami); 

b. Upowszechnianie działań na 

rzecz deinstytucjonalizacji usług 

opiekuńczych; 

c. Monitorowanie i ewaluacja 

działań grup roboczych ds. 

deinstytucjonalizacji/ opieki 

pozainstytucjonalnej w gminach i 

powiatach. 

 

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 

 

6. Działania umożliwiające podmiotom 

prowadzącym opiekę instytucjonalną 

rozszerzenie oferty o prowadzenie 

usług świadczonych w społeczności 

lokalnej. 
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(seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami); 

b. Upowszechnianie 

działań na rzecz 

deinstytucjonalizacji usług 

opiekuńczych; 

c. Monitorowanie i 

ewaluacja działań grup roboczych 

ds. deinstytucjonalizacji/ opieki 

pozainstytucjonalnej w gminach i 

powiatach. 

 

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 

2.  

4. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

13. Tryb(y) wyboru 

projektów  

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór i 

Poddziałanie 9.2.3 

Poddziałanie 9.2.4 

Poddziałanie 9.2.5 

Poddziałanie 9.2.6 

 

Tryb konkursowy 

Podmioty odpowiedzialne za 
nabór i ocenę wniosków: 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 
Protesty: 

Poddziałanie 9.2.3 

Poddziałanie 9.2.4 

Poddziałanie 9.2.6 

 

Tryb konkursowy 

Podmioty odpowiedzialne za nabór i 
ocenę wniosków: 
Departament Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 
Protesty: 
Departament Rozwoju Regionalnego 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  
Powyższe wpisuje się w zapisy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 
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ocenę wniosków oraz 

przyjmowanie protestów 

s. 319 

Departament Rozwoju 

Regionalnego 

grudzień 2021 r. (str. 280) – typy operacji 
realizowane w ramach celu 1 PI 9 iv, cel 1:  
• Działania na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z uwzględnieniem 
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 
formuły świadczenia (nie wyklucza się 
wsparcia form stacjonarnych w przypadku, 
gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób 
zależnych) 

3.  

5. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

13. Tryb(y) wyboru 

projektów  

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór i 

ocenę wniosków oraz 

przyjmowanie protestów 

s. 319 

Brak zapisów Poddziałanie 9.2.5 

 

Tryb konkursowy i pozakonkursowy* 

 

Podmioty odpowiedzialne za nabór i 

ocenę wniosków: 

Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Protesty: 

Departament Rozwoju Regionalnego 

 

* również przypis dolny o treści: 

„Tryb pozakonkursowy ma 

zastosowanie w przypadku realizacji  

projektu w ramach typu 6, przez 

samorząd województwa” 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  
Powyższe wpisuje się w zapisy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Katowice 
grudzień 2021 r. (str. 280) – typy operacji 
realizowane w ramach celu 1 PI 9 iv, cel 1:  
• Działania na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych z uwzględnieniem 
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 
formuły świadczenia (nie wyklucza się 
wsparcia form stacjonarnych w przypadku, 
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gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób 
zależnych) 

4.  

6. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

15.  Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
  
s. 320 

Brak zapisów Poddziałanie 9.2.5 

 

Tryb konkursowy 

 

Wartość wydatków w ramach cross-

financingu nie może stanowić więcej 

niż 10% finansowania unijnego 

 

Tryb pozakonkursowy 

 

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 20% 

finansowania unijnego. 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  

5.  

7. 

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Tabela: 

16.  Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
s. 321 

Brak zapisów Poddziałanie 9.2.5 

 

Tryb konkursowy 

 

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 10% 

finansowania unijnego. 

 

Tryb pozakonkursowy 

 

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 20% 

finansowania unijnego. 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji 
projektu pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego pn. Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług 
społecznych świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku zamieszkania 
poprzez wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  
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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. Rozdział/podrozdział, 
nr Osi Priorytetowej, 

Nr Działanie 
pkt w tabeli, 

nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  

Oś priorytetowa IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
Działanie 9.2 Dostępne i 
efektywne usługi społeczne i 
zdrowotne 
 
9.2 Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne 
s.10 

9.2.1 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych - 
ZIT 
9.2.2 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych - 
RIT 
9.2.3 Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych–
OSI 
9.2.4 Rozwój usług 
społecznych – wsparcie 
działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie 
9.2.5 Rozwój usług 
społecznych - konkurs 
9.2.6 Rozwój usług 
zdrowotnych – konkurs 
9.2.7 Rozwój usług 
adopcyjnych – tryb 
pozakonkursowy 
9.2.8 Działania na rzecz 
ograniczania skutków 
wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego 
wywołanego koronawirusem 

9.2.1 Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych - ZIT 
9.2.2 Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych - RIT 
9.2.3 Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych–OSI 
9.2.4 Rozwój usług społecznych – 
wsparcie działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary wiejskie i 
rybackie 
9.2.5 Rozwój usług społecznych 
9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – 
konkurs 
9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb 
pozakonkursowy 
9.2.8 Działania na rzecz ograniczania 
skutków wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego wywołanego 
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb 
nadzwyczajny 
9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy 
zastępczej  – tryb pozakonkursowy 

Powyższe wynika z potrzeby realizacji projektu 
pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego pn. Rozwój usług 
środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS.  
Głównym celem projektu będzie zwiększenie 
dostępności do wysokiej jakości usług społecznych 
świadczonych na rzecz osób potrzebujących w 
środowisku zamieszkania poprzez wypracowanie 
ścieżki deinstytucjonalizacji DPS.  
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SARS-CoV-2 – tryb 
nadzwyczajny 
9.2.9 Regionalne wsparcie 
pieczy zastępczej  – tryb 
pozakonkursowy 

 



 

 

14 

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 

Oś priorytetowa IX 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług 

społecznych – konkurs 

s. 40 

Oś priorytetowa, 
 działanie, poddziałanie 
 
Poddziałanie 9.2.5 – 
Rozwój usług 
społecznych – konkurs 

Oś priorytetowa, 
 działanie, poddziałanie 
 
Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych 

Powyższe wynika z potrzeby 
realizacji projektu 
pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego pn. 
Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji 
DPS.  
Głównym celem projektu będzie 
zwiększenie dostępności do 
wysokiej jakości usług społecznych 
świadczonych na rzecz osób 
potrzebujących w środowisku 
zamieszkania poprzez 
wypracowanie ścieżki 
deinstytucjonalizacji DPS.  

2.  Wskaźnik produktu 

Oś priorytetowa IX 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług 

społecznych – konkurs 

Oś priorytetowa, 
 działanie, poddziałanie 
 
Poddziałanie 9.2.5 – 
Rozwój usług 
społecznych – konkurs 

Oś priorytetowa, 
 działanie, poddziałanie 
 
Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych 

Powyższe wynika z potrzeby 
realizacji projektu 
pozakonkursowego Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego pn. 
Rozwój usług środowiskowych 
opartych na zasobach instytucji 
DPS.  
Głównym celem projektu będzie 

zwiększenie dostępności do 

wysokiej jakości usług społecznych 
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s.111 świadczonych na rzecz osób 

potrzebujących w środowisku 

zamieszkania poprzez 

wypracowanie ścieżki 

deinstytucjonalizacji DPS.  



 

 

16 

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

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

l.p. 
Rozdział/podrozdział, 
nr Osi Priorytetowej, 

nr str. 
Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  

Rozdział: I. Kryteria 
wyboru projektów 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego/ 
podrozdział: 1. Kryteria 
wyboru projektów w 
ramach działań 
wdrażanych przez 
Departament 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 
kryterium 
merytoryczne ogólne 
Trwałość rezultatów 
projektu, 
strona 22, 

Ekspert weryfikuje, czy 

Wnioskodawca posiada zdolność do 

utrzymania rezultatów projektu pod 

względem organizacyjnym, 

finansowym i technicznym. 

Do wsparcia kwalifikują się tylko te 
podmioty, które dysponują 
administracyjną, finansową i 
operacyjną zdolnością do utrzymania 
trwałości rezultatów projektu (dla 
podmiotów funkcjonujących, krócej 
niż 2 lata należy szczegółowo 
przeanalizować adekwatność 
zasobów organizacyjnych, kadrowych 
oraz infrastrukturalnych) 

Ekspert weryfikuje, czy Wnioskodawca 

posiada zdolność do utrzymania 

rezultatów projektu pod względem 

organizacyjnym, finansowym i 

technicznym. 

Do wsparcia kwalifikują się tylko te 
podmioty, które dysponują 
administracyjną, finansową i operacyjną 
zdolnością do utrzymania trwałości 
rezultatów projektu (dla podmiotów 
funkcjonujących, krócej niż 2 lata należy 
szczegółowo przeanalizować adekwatność 
zasobów organizacyjnych, kadrowych oraz 
infrastrukturalnych) dodaje się przypis nr 
8 dot. projektów z Działania 14.1, 
złożonych po wejściu w życie ustawy 
reformującej sektor szpitalnictwa: W 
przypadku projektów wspieranych w 
działaniu 14.1 w ramach kryterium należy 
również ocenić czy inwestycje, 
wprowadzane do realizacji po wejściu w 
życie Ustawy reformującej sektor 
szpitalnictwa są z nią zgodne. Weryfikacja 
następować będzie na podstawie 
oświadczenia złożonego przez 

Zgodnie z uchwałą nr 477 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 marca 2022 roku, 
dokonano zmiany kryteriów merytorycznych 
ogólnych wyboru projektów wskazanych w 
załączniku nr 3, poprzez wskazanie przypisu do 
kryterium ogólnego merytorycznego nr 3.  Trwałość 
rezultatów projektu. 
 
W ramach REACT EU w województwie śląskim 
wsparcie skierowane będzie na obszar psychiatrii 
oraz onkologii w ramach procedury 
pozakonkursowej. Kryteria opracowano na 
podstawie funkcjonującego dotychczas modelu 
oceny EFRR z uwzględnieniem rekomendacji oraz 
uwag Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, działającym 
przy Ministrze Zdrowia. 
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Wnioskodawcę o konieczności 
zachowania przez podmiot zgodności z 
ustawą, reformującą sektor szpitalnictwa. 

2.  

Rozdział: V. Kryteria 
wyboru projektów 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego REACT-
EU/podrozdział: 1. 
Kryteria wyboru 
projektów w ramach 
działań wdrażanych w 
Osi Priorytetowej XIV 
Działania naprawcze w 
kontekście pandemii 
COVID-19 – REACT-EU, 
strony 1200-1209  

Brak kryteriów  
Kryteria dla Działania 14.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia – REACT-EU 

Zgodnie z uchwałą nr 476 Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 marca 2022 roku, 
zatwierdzono kryteria merytoryczne specyficzne 
wyboru projektów dla Działania 14.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia – REACT-EU Osi Priorytetowej XIV: 
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-
19 – REACT-EU, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020. 
Nawiązując do powyższego dokonano uzupełnienia 
załącznika nr 3, Rozdziału V, podrozdziału 1 o 
wskazane działanie oraz zatwierdzone kryteria 
wskazane w załączniku do w/w uchwały.  
 
W ramach REACT EU w województwie śląskim 
wsparcie skierowane będzie na obszar psychiatrii 
oraz onkologii w ramach procedury 
pozakonkursowej. Kryteria opracowano na 
podstawie funkcjonującego dotychczas modelu 
oceny EFRR z uwzględnieniem rekomendacji oraz 
uwag Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, działającym 
przy Ministrze Zdrowia. 
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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.  14.1 
Str. 69-70 

brak Dane dotyczące projektu: Zapewnienie 
kompleksowej opieki onkologicznej i 
hematologicznej na terenie subregionu 
zachodniego województwa śląskiego 
poprzez podniesienie jakości i dostępności 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
onkologiczno-hematologicznego w WSS nr 3 
w Rybniku na Oddziale Onkologicznym z 
Pododdziałem Hematologii wraz z 
kompleksem Poradni Onkologicznej i 
Hematologicznej; w ramach działania 14.1 

Dodanie zidentyfikowanego projektu 
pozakonkursowego 

2.  14.1 
Str. 70 

brak Dane dotyczące projektu:  
Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń 
Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 
19, jak i skutkami pandemii Covid -19 -  
DIALOG; w ramach działania 14.1 

Dodanie zidentyfikowanego projektu 
pozakonkursowego 

 


