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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.  II.1.1 Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka  
Działanie 1.1 Kluczowa dla 
regionu infrastruktura 
badawcza 
pkt 19 
Str. 26 

GBER art. 26 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu, art. 26 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę 
badawczą. 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu, art. 26 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

2.  II.1.1 Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka  
Działanie 1.1 Kluczowa dla 
regionu infrastruktura 
badawcza 
pkt 29 
Str. 28 

Przedmiotem projektu będzie infrastruktura badawcza 
wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego dotyczących 
pomocy publicznej. 

Przedmiotem projektu będzie infrastruktura badawcza 
wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w 
rozumieniu przepisów prawa unijnego dotyczących pomocy 
publicznej. 

Zmiana wynika z 
uwag IK UP 

3.  II.1.1 Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka  
Działanie 1.2 Badania, 
rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach 
Pkt. 6 Typ beneficjenta, 
str. 31 

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne 
administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej w § 7 Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).  

Aktualizacja 
podstawy 
prawnej 

4.  II.1.1 Oś priorytetowa I 
Nowoczesna gospodarka 
Działanie 1.3 
Profesjonalizacja IOB 
pkt 19 

GBER art. 26 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, art. 26 pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę badawczą. 

Usunięto 
powielające 
zapisy 
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str. 41 

5.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.1. Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP 
Pkt 7 
Str. 55 

Grupa docelowa – nie dotyczy Wskazano grupę docelową: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zmiana wskutek  
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 

6.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.1 Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP,  pkt. 8 Instytucja 
pośrednicząca, 
Poddziałanie 3.1.3, 
str. 55 
 

Nie dotyczy Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

Wskazanie 
instytucji 
pośredniczącej 

7.  II. Oś Priorytetowa III, 

działania/ poddziałania: 

3.1.1, 3.1.2,  

Pkt. 11  

Str. 55 

Brak Projekty realizowane w OP III w ramach Poddziałania 3.1.1, 3.1.2 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

8.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.1 Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP 
Pkt 22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

5% 
 
W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki 
w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie 
z zasadami udzielania pomocy publicznej. 

5% 
 
15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania 
z budżetu państwa) 
 
W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z 
zasadami udzielania pomocy publicznej. 

Korekta zapisu 
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Str. 58 

9.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.1 Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP/ 
Pkt 29. Opis działania i 
dodatkowe wyjaśnienia/ 
Poddziałanie 3.1.1 ZIT 
Poddziałanie 3.1.2 RIT 
Str. 60 

Brak zapisu Wydatki związane z budową nowych obiektów, adaptacją 
istniejących obiektów na cele działalności inkubatora stanowią 
uzupełniający element projektu polegającego na uzbrojeniu terenu 
inwestycyjnego. 

Doprecyzowanie 
informacji 

10.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.1 Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP/ 
Pkt 29. Opis działania i 
dodatkowe wyjaśnienia/ 
Poddziałanie 3.1.1 ZIT 
Poddziałanie 3.1.2 RIT 
Str. 60 

w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych 
przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystują  dostępne 
standardy  świadczenia usług wypracowanych na poziomie 
krajowym /europejskim/ międzynarodowym 

w realizacji przez IOB specjalistycznych usług 
zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców 
wykorzystują  dostępne standardy  świadczenia usług 
wypracowanych co najmniej  na poziomie krajowym 

 

11.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność 
MŚP/II.3.1 Poprawa 
warunków do rozwoju 
MŚP/ 
Pkt 29. Opis działania i 
dodatkowe wyjaśnienia/ 
Poddziałanie 3.1.1 ZIT 
Poddziałanie 3.1.2 RIT 
Str. 60 

Brak zapisu Powierzchnia tworzonego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego 
do udostępnienia przedsiębiorcom w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej musi mieć co najmniej 2 ha. 

Doprecyzowanie 
informacji 

12.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP 
Działanie 3.2 Innowacje w 

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w 

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej w § 7 Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i 

Aktualizacja 
podstawy 
prawnej 
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MŚP,  
pkt. 6 Typ beneficjenta, 
str. 63 

sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne 
administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).  

13.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP  
Działanie 3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności gospodarczej, 
pkt. 6 Typ beneficjenta, 
str. 69 

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami 
prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne 
administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

Forma prawna  beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form 
prawnych podmiotów gospodarki narodowej w § 7 Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 
wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).  

Aktualizacja 
podstawy 
prawnej 

14.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP  
Działanie 3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności gospodarczej, 
pkt 23 Minimalna i 
maksymalna wartość 
projektu 
str. 72 

Nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w 
ramach przedmiotowego działania Beneficjent  będzie mógł 
uzyskać  wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00PLN. 

Nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w ramach 
przedmiotowego działania Beneficjent  będzie mógł uzyskać  
wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00PLN (wartość 
obowiązująca na etapie wnioskowania). 

Doprecyzowanie 
w związku z 
przyjęciem 
rozwiązania dla 
mechanizmu 
racjonalnych 
uprawnień a 
dotyczącym 
możliwości 
zwiększenia 
kwoty 
dofinansowania 
(w drodze 
aneksowania 
umowy). 

15.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP  
Działanie 3.3 Technologie 
informacyjno-

Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków 
kwalifikowalnych. Jednakże w ramach przedmiotowego 
działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie 
maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN. 

Nie ustalono maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych. 
Jednakże w ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie 
mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN 
(wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). 

Doprecyzowanie 
w związku z 
przyjęciem 
rozwiązania dla 
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komunikacyjne w 
działalności gospodarczej,  
pkt 24 Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych projektu 
(PLN) 
str. 72 

mechanizmu 
racjonalnych 
uprawnień a 
dotyczącym 
możliwości 
zwiększenia 
kwoty 
dofinansowania 
(w drodze 
aneksowania 
umowy). 

16.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP  
Działanie 3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności gospodarczej,  
pkt 29 Opis działania i 
dodatkowe wyjaśnienia, 
str. 73 

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków 
pomocowych w ramach przedmiotowego działania Beneficjent 
ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do 
okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania 
umowy o dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt 
ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch 
lat.   

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w 
ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek 
zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji 
projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o 
dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we 
wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku.   

Usunięcie 
niespójności 

17.  Oś priorytetowa III 
Konkurencyjność MŚP  
Działanie 3.3 Technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
działalności gospodarczej, 
pkt 29 Opis działania i 
dodatkowe wyjaśnienia,  
str. 74 

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do 

zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele: 

 

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do 

zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w jeden z poniższych 

modeli: 

 

Doprecyzowanie 
treści. 

18.  Oś Priorytetowa IV 
EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA, 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII I GOSPODARKA 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej z OZE w ramach kogeneracji (obligatoryjny) 

Doprecyzowanie 
informacji 
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NISKOEMISYJNA 
Działanie 4.1 Odnawialne 
źródła energii  
pkt 4. Lista wskaźników 
produktu str. 80 

19.  Oś Priorytetowa IV 
EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA, 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA/ 4.1 
Odnawialne źródła energii 
pkt 4. Lista wskaźników 
produktu str. 80 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji (obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej z OZE w ramach kogeneracji (obligatoryjny) 

Doprecyzowanie 
zapisów 

20.  Oś Priorytetowa IV 
EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA, 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 
4.3 Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej 
Pkt. 3. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
Str. 91 

brak Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych [kWh/rok](obligatoryjny) 

Przeniesienie 
wskaźnika 

zgodnie z WLWK  

21.  Oś Priorytetowa IV 
EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA, 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII I GOSPODARKA 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych [kWh/rok](obligatoryjny) 

Brak  Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 
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NISKOEMISYJNA 
4.3 Efektywność 
energetyczna i 
odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze 
publicznej i 
mieszkaniowej 
Pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
Str. 91 

22.  II. Oś Priorytetowa IV, 

działania/ poddziałania: 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 

Pkt. 11  

Str. 93 

Brak Projekty realizowane w OP IV w ramach Działania/ Poddziałania 4.3 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego. Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

23.  II. Oś Priorytetowa IV; 

działania/ poddziałania: 

4.5.1, 4.5.2 

Pkt. 11  

Str. 109 

Brak Projekty realizowane w OP IV w ramach Działania/ Poddziałania 

4.5.1, 4.5.2 mogą wspierać realizację kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe 

zasady wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL 

opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

24.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.1 Gospodarka wodno-
ściekowa 
pkt. 3. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
str. 117 

Brak zapisu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków (obligatoryjny) 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę (obligatoryjny) 
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 

Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 
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25.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.1 Gospodarka wodno-
ściekowa 
Pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
Str. 117 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków (obligatoryjny) 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę (obligatoryjny) 
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 

Brak zapisu Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 

26.  II. Oś Priorytetowa V; 

działania/ poddziałania: 

5.1.1, 5.1.2 

Pkt. 11  

Str. 118 

Brak Projekty realizowane w OP V w ramach Poddziałania 5.1.1, 5.1.2 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

27.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.2 Gospodarka odpadami  
pkt. 3. Lista wskaźników 
rezultatu bezpośredniego 
str. 123 

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów 
Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 
 

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów 
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 
Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 

Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 

28.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.2 Gospodarka odpadami  
Pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
Str. 123 

Brak zapisu 
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 
odpadów 

Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych 
Brak zapisu 

Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 

29.  II. Oś Priorytetowa V; Brak Projekty realizowane w OP V w ramach Poddziałania 5.3.1,.5.3.2 Doprecyzowanie 
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działania/ poddziałania: 

5.3.1, 5.3.2 

Pkt. 11  

Str. 129 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

 

zapisów po 
uwagach IK UP 

30.  II.V Oś Priorytetowa V 
OCHRONA ŚRODOWISKA I 
EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW, 5.3 
Dziedzictwo kulturowe, 
pkt 29  
str. 131 

Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające na 
rewitalizacji, odnowie, przebudowie zabytkowych cmentarzy, 
jak również przedsięwzięcia dotyczące wyłącznie zabytkowych 
parków i innych form zaprojektowanej zieleni.  
W ramach 2. typu projektu dofinansowane będą inwestycje 
obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane dotyczące obiektów przynależnych do Szlaku 
Zabytków Techniki. Wsparcie nie obejmie inwestycji 
dotyczących zabytków ruchomych, nie obejmie także 
przedsięwzięć polegających wyłącznie na rewitalizacji, odnowie, 
przebudowie parków i innych form zaprojektowanej zieleni. 

Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające na odnowie, 
przebudowie zabytkowych cmentarzy, jak również przedsięwzięcia 
dotyczące wyłącznie zabytkowych parków i innych form 
zaprojektowanej zieleni.  
 
W ramach 2. typu projektu dofinansowane będą inwestycje 
obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 
budowlane dotyczące obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków 
Techniki. Wsparcie nie obejmie inwestycji dotyczących zabytków 
ruchomych, nie obejmie także przedsięwzięć polegających wyłącznie 
na odnowie, przebudowie parków i innych form zaprojektowanej 
zieleni. 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 

31.  II. Oś Priorytetowa V: 

poddziałania: 5.4.2 

Pkt. 11  

Str. 135 

Brak Projekty realizowane w OP V w ramach Poddziałania 5.4.2 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

32.  II.V Oś Priorytetowa V 
OCHRONA ŚRODOWISKA I 
EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW, 5.4 Ochrona 
różnorodności 
biologicznej, pkt 14 str. 

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 
znajdujących się na terenie parków krajobrazowych lub 
rezerwatów przyrody). 

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 
znajdujących się na terenie parków krajobrazowych lub 
rezerwatów przyrody). Brak możliwości wsparcia dla działań 
realizowanych na obszarze parków narodowych. 

Doprecyzowanie 
zapisu w punkcie 
14. Limity i 
ograniczenia w 
realizacji 
projektów. 
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136 

33.  II.V Oś Priorytetowa V 
OCHRONA ŚRODOWISKA I 
EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW, 5.4 Ochrona 
różnorodności 
biologicznej, pkt 29 str. 
138 

(...) W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie 
uzyskają projekty polegające na działaniach fizycznych, 
chemicznych i/lub biologicznych, umożliwiających 
wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji 
gatunków inwazyjnych na terenie obszarów cennych 
przyrodniczo. Zwalczaniu gatunków inwazyjnych powinny 
towarzyszyć działania na rzecz rewitalizacji ekosystemów 
zdegradowanych lub uszkodzonych przez inwazyjne gatunki 
obce. 
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie 
uzyskają ośrodki prowadzące statutową działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności 
biologicznej, która związana jest z gatunkami rodzimymi 
stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego.  
W ramach 4. przykładowego rodzaju projektu wsparcie 
uzyskają projekty związane z właściwym ukierunkowaniem 
ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i 
tym samym służące wyeliminowaniu presji ruchu 
turystycznego na obszary i gatunki chronione. 
W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent 
zobowiązany jest do prowadzenia kampanii informacyjno-
edukacyjnych. (...) 

(...) W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie 
uzyskają projekty polegające na działaniach fizycznych, 
chemicznych i/lub biologicznych, umożliwiających 
wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków 
inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo. 
Zwalczaniu gatunków inwazyjnych powinny towarzyszyć działania 
na rzecz rewitalizacji ekosystemów zdegradowanych lub 
uszkodzonych przez inwazyjne gatunki obce. 
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają 
ośrodki prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej, która 
związana jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby 
przyrodnicze województwa śląskiego.  
W ramach 4. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają 
projekty związane z właściwym ukierunkowaniem ruchu 
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i tym samym 
służące wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i 
gatunki chronione. 
W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany 
jest do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych. 
Działaniami ochronnymi in-situ oraz/lub ex-situ zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych mogą być objęte formy 
ochrony przyrody w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (za wyjątkiem parków 
narodowych), a także obszary uznane za cenne przyrodniczo. (...) 

Doprecyzowanie 
zapisu w punkcie 
29. Opis działania 
i dodatkowe 
wyjaśnienia o 
charakterze 
porządkowym.  

34.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.5 Wzmocnienie 
potencjału służb 
ratowniczych  
pkt. 3. Lista wskaźników 

Brak zapisu Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 
(obligatoryjny) 

Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 
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rezultatu bezpośredniego 
str. 140 

35.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie 
zasobów 
5.5 Wzmocnienie 
potencjału służb 
ratowniczych  
pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
str. 140 

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 
(obligatoryjny) 

Brak zapisu Przeniesienie 
wskaźnika 
zgodnie z WLWK 

36.  II.6 Oś Priorytetowa VI 
Transport, 
Działanie 6.1 Drogi 
wojewódzkie, 
pkt. 13. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz wskazanie 
podmiotu…, str. 146 

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wynikające z 
Regionalnego Planu Transportowego, projektu Regionalnego 
Planu Transportowego lub Action Planu. 
Funkcję Regionalnego Planu Transportowego spełnia Strategia 
Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z 
dokumentem wdrożeniowym w zakresie budowy dróg 
wojewódzkich. 

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wynikające z 
Regionalnego Planu Transportowego. 
Funkcję Regionalnego Planu Transportowego spełnia Strategia 
Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z 
dokumentem wdrożeniowym - Planem rozbudowy dróg 
wojewódzkich w województwie śląskim . 

Zmiana 
zaproponowana 
przez IK UP 

37.  II.6 Oś Priorytetowa VI 
Transport, 
Działanie 6.2 Transport 
kolejowy, 
pkt 5 Typy projektów, str. 
149 

2. Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych 2. Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych Zmiana 
zaproponowana 
przez IK UP 

38.  II.6 Oś Priorytetowa VI 
Transport, 
Działanie 6.2 Transport 
kolejowy, 
pkt 13. Tryb(y) wyboru 
projektów …, 
str. 150 

Dodatkowo, realizowane mogą być tylko projekty znajdujące sią 
na liście w regionalnym planie transportowym, a do czasu jego 
opracowania mogą być realizowane tylko projekty, które 
znalazły się i zostały uzasadnione w tzw. Action Planie dla 
spełnienia warunkowości ex-ante, przyjętym przez KE. 

Dodatkowo, realizowane mogą być tylko projekty znajdujące sią na 
liście w Regionalnym Planie Transportowym. Funkcję Regionalnego 
Planu Transportowego spełnia Strategia Rozwoju Systemu 
Transportu Województwa Śląskiego wraz z dokumentem 
wdrożeniowym - Planem rozwoju kolei w województwie śląskim. 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP lecz 
nie wynikająca 
bezpośrednio z 
nich. 
Wprowadzona dla 
zachowania 
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spójności zapisów 
pomiędzy 
działaniami 6.1 i 
6.2 

39.  II.6 Oś Priorytetowa VI 
Transport, 6.2 Transport 
kolejowy pkt. Działanie 
29. Opis działania i 
dodatkowe  
Str. 150 

Poprawa dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej 
zostanie osiągnięta dzięki wsparciu inwestycji polegających na 
rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych. Projekty te dotyczyć 
będą linii o znaczeniu regionalnym i stanowić będą uzupełnienie 
interwencji krajowej, koncentrującej się na liniach o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

Poprawa dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej 
zostanie osiągnięta dzięki wsparciu inwestycji polegających na 
rehabilitacji i modernizacji linii kolejowych. Projekty te dotyczyć 
będą linii o znaczeniu regionalnym i stanowić będą uzupełnienie 
interwencji krajowej, koncentrującej się na liniach o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

Zmiana 
zaproponowana 
przez IK UP 

40.  II. Oś Priorytetowa VII; 

poddziałania: 7.1.1, 7.1.2, 

7.1.3 

Pkt. 11 

Str. 157  

Brak Projekty realizowane w OP VII w ramach Poddziałania 7.1.1, 7.1.2, 

7.1.3 mogą wspierać realizację kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego. Szczegółowe 

zasady wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL 

opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

41.  Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 
7.3 Wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej  
pkt. 7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 
str. 168 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),, planujące 
rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, 
nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do 
jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy grup: 

 osoby powyżej 50 roku życia; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

  osoby o niskich kwalifikacjach. 
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),, planujące 
rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: 

 osoby powyżej 50 roku życia; 

 kobiety; 

 osoby z niepełnosprawnościami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

  osoby o niskich kwalifikacjach. 
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

Zmiana korelująca 
zapisy SZOOP z 
grupą docelowa 
określona w 
kryteriach 
dostępu. Zmiana 
zgodnie z 
zapisami 
„Wytycznych w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
obszarze rynku 
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pracy na lata 
2014-2020” 
odnośnie grupy 
docelowej  
dopuszczonej do 
korzystania ze 
wsparcia 
finansowego na 
rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej. 

42.  II. Oś Priorytetowa VII; 

poddziałania: 7.3.1, 7.3.2, 

7.3.3 

Pkt. 11  

Str. 169 

Brak Projekty realizowane w OP VII w ramach Działania 7.3 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

43.  II. Oś Priorytetowa VII; 

działania 7.4.1, 7.4.2, Pkt. 

11  

Str. 176 

Brak Projekty realizowane w OP VII w ramach Działania 7.4 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

44.  II. Oś Priorytetowa VIII; 

poddziałania: 8.1.1, 8.1.2, 

8.1.3 

Pkt. 11  

Str. 188 

Brak Projekty realizowane w OP VIII w ramach Działania 8.1 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 
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45.  II. Oś Priorytetowa VIII; 

poddziałania: 8.2.1, 8.2.2, 

8.2.3 

Pkt. 11  

Str. 196 

Brak Projekty realizowane w OP VIII w ramach Działania 8.2 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

46.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 
wiedzy 
8.2 Wzmacnianie 
potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców i ich 
pracowników 
Poddziałanie  
8.2.1 / 8.2.2 
pkt. 23. Minimalna i 
maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
str. 199 

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN, o ile Instytucja 
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu. 
 
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość 
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór. 

Minimalna wartość projektu - 100 000 PLN, o ile Instytucja 
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu. 
 
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość 
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór, zgodnie z zapisami w 
Regulaminie konkursu. 

Zmiana 
porządkująca w 
zakresie wartości 
maksymalnej, 
wskazująca 
Regulamin 
konkursu, jako 
dokument 
określający 
dokładną wartość 
maksymalną w 
ramach danego 
konkursu, jako 
np.  następstwo 
kryteriów wyboru 
dla danego 
Poddziałania. 

47.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 
wiedzy 
8.2 Wzmacnianie 
potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców i ich 
pracowników 

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN, o ile Instytucja 
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu. 
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość 
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór. 
Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN. 
Maksymalna wartość projektu wynosi 45% kwoty alokacji 
przewidzianej na konkurs, pomniejszoną o kwotę rezerwy 
finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do 
dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej. 

Minimalna wartość projektu - 100 000 PLN, o ile Instytucja 
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu. 
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość 
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór, o ile Instytucja 
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu. 

Ustalenie 
maksymalnej 
wartości projektu 
tworzy system z 
minimalnie 4 
konkurującymi 
operatorami. 
Konkurencja 
zawsze sprzyja 
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pkt. 23. Minimalna i 
maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
str. 199 

efektywności. W 
przypadku gdy 
jedna osoba zgłosi 
się do kilku 
projektów jest 
ona wykazywana 
we wskaźnikach 
w każdym z tych 
projektów, tj. 
sprzyja osiąganiu 
wskaźników. 
Podział puli na 
kilku operatorów 
zmniejsza ryzyko 
w przypadku 
niepowodzenia 
jednego z nich. 

48.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 
wiedzy 
8.3 Poprawa dostępu do 
profilaktyki, diagnostyki i 
rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w 
zatrudnieniu i powrót do 
pracy 
pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
str. 202 

Brak zapisu Dodano wskaźnik: Liczba opracowanych programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia  potrzeb regionu    

Instytucja 
Zarządzająca RPO 
WSL 204-2020 
została 
zobowiązana  
przez Komitet 
Sterujący ds. 
koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia 
do określenia 
wskaźnika 
adekwatnego do 
typu projektu nr 
1: 
Opracowywanie 
programów 
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zdrowotnych dot. 
rehabilitacji 
leczniczej, 
ułatwiających 
powroty do pracy 
i utrzymanie 
zatrudnienia we 
współpracy z 
pracodawcami, 
celem 
monitorowania 
efektywności 
wydatkowania 
środków. 
 

49.  II. Oś Priorytetowa VIII; 

poddziałania: 8.3.1 

Pkt. 11  

Str. 203 

Brak Projekty realizowane w OP VIII w ramach Poddziałania 8.3.1 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 
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50.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej na 
wiedzy 
8.3 Poprawa dostępu do 
profilaktyki, diagnostyki i 
rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w 
zatrudnieniu i powrót do 
pracy 
pkt 29 Dodatkowe 
wyjaśnienia 
str. 206 

Warunkiem otrzymania wsparcia w zakresie świadczenia usług 

zdrowotnych będzie pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodność z 

Planem działań w sektorze zdrowia. Ponadto, konieczność 

realizacji danego wsparcia musi być zgodna z kierunkami 

wskazanymi w  Krajowych strategicznych ramach polityki w 

obszarze ochrony zdrowia (Policy Paper). Wsparcie w zakresie 

zdrowia musi również wpisywać się w Regionalny Program 

Polityki Zdrowotnej, który zostanie opracowany przez Samorząd 

Województwa Śląskiego. 

Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu 

zdrowotnego będzie poprzedzana analizą epidemiologiczną 

terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich 

dla danego programu elementów: skali zapadalności, czynników 

wykluczających z rynku pracy, wieku, płci oraz profilu 

zawodowego osób planowanych do objęcia programem 

zdrowotnym. Działania uwzględniać będą kompleksową 

realizację wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, z 

uwzględnieniem zaangażowania wielu podmiotów w realizacji 

zadań i efektywnych form docierania do priorytetowych grup 

docelowych w celu osiągnięcia maksymalnych efektów. 

Promocja  i edukacja zdrowotna, jako uzupełnienie działań 
wskazanych w pkt 1 – 5, obejmuje m.in.: 

 akcje profilaktyczne, 

 akcje promujące zdrowy tryb życia z elementami 
edukacyjnymi. 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.3.1 przedsięwzięcia 
stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
 podejmowanego  na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że 
  projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić 
uzupełnienie  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR oraz  wpisywać się  w Strategię ZIT. 

Warunkiem otrzymania wsparcia w zakresie świadczenia usług 

zdrowotnych jest zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia, 

wymagającym akceptacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ponadto, konieczność realizacji 

danego wsparcia musi być zgodna z kierunkami wskazanymi w  

Krajowych strategicznych ramach polityki w obszarze ochrony 

zdrowia (Policy Paper).  

Wsparcie w zakresie typu projektów nr 2 oraz 4 musi również 

wpisywać się w regionalne programy  zdrowotne (RPZ), które 

zostaną opracowane przez Samorząd Województwa Śląskiego. 

Wsparcie w zakresie typu operacji nr 3 musi być zgodne z 
warunkami realizacji przedsięwzięć, określonymi w:  

 Populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy, 

 Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka 
piersi, 

 Programie badań przesiewowych dla wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego. 

 
Wsparcie w zakresie typu 5 oraz 6, ukierunkowane na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,  
dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców i ich 
pracowników, w tym przewidujące działania służące 
przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka 
w miejscu pracy, nie będzie realizowane w formie RPZ i nie podlega 
wymogom określonym dla RPZ w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. W formie RPZ  
będą realizowane działania  ukierunkowane na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które mają 
wyłącznie charakter medyczny i  uniwersalny. 
 
Podejmowane w ramach Poddziałania 8.3.1 przedsięwzięcia 

Zapisy wymagają 
aktualizacji 
zgodnie z 
obowiązującymi 
w Wytycznymi w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 
oraz 
rozstrzygnięciami 
Komitetu 
Sterującego ds. 
koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia 
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stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
 podejmowanego  na obszarze zdegradowanym,  co oznacza, że 
  projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie 
 przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR oraz 
 wpisywać się  w Strategię ZIT. 
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51.  II. Oś Priorytetowa IX: 

poddziałania: 9.1.1, 9.1.2, 

9.1.3; 

Pkt. 11  

Str. 216 

Brak Projekty realizowane w OP IX w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2, 

9.1.3 mogą wspierać realizację kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe 

zasady wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL 

opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

52.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne; 
Działanie 9.1 Aktywna 
integracja;  
pkt 29 w tabeli 
(Dodatkowe wyjaśnienia), 
str. 221 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu 
realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający 
okresowi realizacji projektu. Trwałość powinna być 
rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
świadczenia usług. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania 
strategii/planu finansowania podmiotu po zakończeniu 
finansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 

Dodano zapis:  
W ramach poddziałania  9.1.4  możliwe jest zastosowanie 
projektów grantowych, na zasadach określonych w Ustawie o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. IOK w 
Regulaminie konkursu może wskazać, iż celem konkursu jest wybór 
do dofinansowania projektów grantowych oraz określić ogólne 
zasady ich realizacji, jak również typy projektów wdrażanych w 
formule projektów grantowych. 

Wprowadzone 
zmiany mają na 
celu  
doprecyzowanie 
zakresu 
planowanych do 
realizacji  
projektów w 
formule 
grantowej.   

53.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne; 
tabela II.9.1 Aktywna 
integracja;  
pkt 29 w tabeli 
(Dodatkowe wyjaśnienia), 
Poddziałanie  
Poddziałanie 9.1.1 
Poddziałanie 9.1.2 
Poddziałanie 9.1.4,  
str. 222 

Podstawą złożenia wniosku jest zgodność ze Strategią 
ZIT/RIT poszczególnych Subregionów w ramach 
Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz z Lokalną Strategią 
Rozwoju w ramach 9.1.4. 

Usunięto: „oraz z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach 9.1.4” oraz 
dodano zapis:  
 
W ramach poddziałania  9.1.4 w zależności od przyjętej formuły 
realizacji,  zgodność  projektu  z LSR dotyczyć  będzie wniosku o 
dofinansowanie lub  grantu powierzanego grantobiorcy. 

Wprowadzone 
zmiany mają na 
celu 
doprecyzowanie  
zakresu oraz 
warunków 
wdrażania 
poddziałań 
dedykowanych  
projektom 
wynikającym z 
Lokalnych 
Strategii  
Rozwoju. 
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54.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne; 
tabela II.9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne; 
pkt 5 w tabeli: Typy 
projektów; Poddziałanie 
9.2.1 
Poddziałanie 9.2.2 
Poddziałanie 9.2.3, str. 
227 

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług 
społecznych innych niż wymienione powyżej 
wspierających proces integracji społecznej, zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych 
społecznie zgodne z kierunkami określonymi w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020; 

 

Usunięto zapis W celu 
zapewnieniu 
demarkacji 
pomiędzy 
usługami 
aktywnej 
integracji 
(poddziałanie 9.1) 
a usługami 
społecznymi 
(poddziałanie 9.2) 
usunięto 4 typ 
operacji. 
Wytyczne w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć w 
obszarze 
włączenia 
społecznego i 
zwalczania 
ubóstwa z 
wykorzystaniem 
środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego i 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego na 
lata 2014-2020  
nie wskazują 
innych usług 
społecznych niż 
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wymienionych w 
pozostałych 
typach operacji. 

55.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne; 
tabela II.9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne; 
pkt 5 w tabeli: Typy 
projektów; Poddziałanie 
9.2.4 
Poddziałanie 9.2.5; 
str.228 

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług 
społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających 
proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodne kierunkami 
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020. 

Usunięto zapis W celu 
zapewnieniu 
demarkacji 
pomiędzy 
usługami 
aktywnej 
integracji 
(poddziałanie 9.1) 
a usługami 
społecznymi 
(poddziałanie 9.2) 
usunięto 4 typ 
operacji. 
Wytyczne w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć w 
obszarze 
włączenia 
społecznego i 
zwalczania 
ubóstwa z 
wykorzystaniem 
środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego i 
Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 
Regionalnego na 
lata 2014-2020  
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nie wskazują 
innych usług 
społecznych niż 
wymienionych w 
pozostałych 
typach operacji. 

56.  II. Oś Priorytetowa IX; 

poddziałania: 9.2.1, 9.2.2, 

9.2.3; 

Pkt. 11  

Str. 231 

Brak Projekty realizowane w OP IX w ramach Poddziałania 9.2.1, 9.2.2, 

9.2.3 mogą wspierać realizację kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, o ile zostały ujęte w obowiązujących programach 

rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe 

zasady wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL 

opisano w rozdz. IV SZOOP RPO WSL. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

57.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie; II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; tabela II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; pkt 29. 
(Dodatkowe 
wyjaśnienia);Działanie 
9.2). str. 236 

 Usługi społeczne (definicja została podana w Słowniku 
terminologicznym), tj. opiekuńcze i asystenckie, usługi 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, usługi 
mieszkalnictwa wspomaganego będą realizowane na 
zasadach określonych w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 
2014-2020. 

 

 W ramach typów operacji z zakresu realizacji usług 
społecznych preferowane będą podmioty ekonomii 
społecznej m.in. poprzez określone kryteria wyboru 
projektu.  

Dodatkowo do realizacji ww. typów planuje się zastosowanie 
projektów grantowych, na zasadach określonych w Ustawie o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. IOK w 

Doprecyzowano zapis:  
W ramach Poddziałania 9.2.4 możliwe jest zastosowanie projektów 
grantowych, na zasadach określonych w Ustawie o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020. IOK w Regulaminie 
konkursu może wskazać, iż celem konkursu jest wybór do 
dofinansowania projektów grantowych oraz określić ogólne zasady 
ich realizacji, jak również  typy projektów wdrażanych w formule 
projektów grantowych. 

Zmiana wynika z 
konieczności 
ujednolicenia 
zapisów z zapisem 
wprowadzonym 
w działaniu 9.1., 
poddziałaniu  
9.1.4 odnośnie 
informacji nt. 
realizacji 
projektów 
grantowych. 



 

24 

Regulaminie konkursu może wskazać, iż celem konkursu jest 
wybór do dofinansowania projektów grantowych oraz 
określić ogólne zasady ich realizacji  

58.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie; II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; tabela II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; pkt 29. 
(Dodatkowe wyjaśnienia); 
Działanie 9.2; str. 239 

Konieczność realizacji danego wsparcia musi być zgodna z 
kierunkami wskazanymi w  Krajowych strategicznych ramach 
polityki w obszarze ochrony zdrowia (Policy Paper).  
Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać się w 
Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) wskazany w 
Regulaminie konkursu.  
Działania w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej są 
realizowane poza formułą RPZ. 

Doprecyzowano poprzez dodanie zapisu: „W ramach usług 
zdrowotnych” konieczność realizacji danego wsparcia musi być 
zgodna z kierunkami wskazanymi w  Krajowych strategicznych 
ramach polityki w obszarze ochrony zdrowia (Policy Paper).  
Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać się w 
Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) wskazany w Regulaminie 
konkursu.  
Działania w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej są 
realizowane poza formułą RPZ. 

Doprecyzowanie 
zapisu. 

59.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie; II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; tabela II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; pkt 29. 
(Dodatkowe wyjaśnienia); 
Poddziałanie 9.2.1 
Poddziałanie 9.2.2 
Poddziałanie 9.2.3; str. 
240 

W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz poddziałania 9.2.2 
przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego 
programu rewitalizacji  podejmowanego  na obszarze 
zdegradowanym,  co oznacza, że projekty w ramach 
Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć  
rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR oraz wpisywać 
się w Strategie ZIT/RIT poszczególnych Subregionów. 
Dopuszcza się możliwość realizacji  przedsięwzięć z obszaru 
usług społecznych i zdrowotnych z wyłączeniem obowiązku 
uzupełnienia przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR, jednak   obligatoryjne jest w tym 
przypadku zachowanie komplementarności z interwencją   
podejmowaną ze środków EFRR, o ile taka jest realizowana.  

Usunięto zapis: „ o ile taka jest realizowana” ze zdania:  
„Dopuszcza się możliwość realizacji  przedsięwzięć z obszaru usług 
społecznych i zdrowotnych z wyłączeniem obowiązku uzupełnienia 
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR, 
jednak   obligatoryjne jest w tym przypadku zachowanie 
komplementarności z interwencją   podejmowaną ze środków 
EFRR, o ile taka jest realizowana”.  
 
Obecne brzmienie:   
W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz poddziałania 9.2.2 
przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu 
rewitalizacji  podejmowanego  na obszarze zdegradowanym,  co 
oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić 
uzupełnienie przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  w ramach 
opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT 
poszczególnych Subregionów. Dopuszcza się możliwość realizacji  
przedsięwzięć z obszaru usług społecznych i zdrowotnych z 
wyłączeniem obowiązku uzupełnienia przedsięwzięć  
rewitalizacyjnych  w ramach opracowanych PR, jednak   
obligatoryjne jest w tym przypadku zachowanie 
komplementarności z interwencją   podejmowaną ze środków 

Zmiana o 
charakterze 
technicznym, w 
celu zachowania 
spójności  
zapisów.    
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EFRR. 

60.  II.9 Oś Priorytetowa IX 
Włączenie; II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; tabela II.9.2 
Dostępne i efektywne 
usługi społeczne i 
zdrowotne; pkt 29. 
(Dodatkowe wyjaśnienia); 
Podziałanie 9.2.4; str. 240 

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie będzie wdrażane 
przy zastosowaniu formuły pośredniej. 

Dodano zapis:  
W zależności od przyjętej formuły realizacji  zgodność  projektu  z 
LSR dotyczyć  będzie wniosku o dofinansowanie lub  grantu 
powierzanego grantobiorcy. 

Wprowadzone 
zmiany mają na 
celu 
doprecyzowanie  
zakresu oraz 
warunków 
wdrażania 
poddziałań 
dedykowanych  
projektom 
wynikającym z 
Lokalnych 
Strategii  
Rozwoju. 

61.  II. Oś Priorytetowa IX; 

poddziałania: 9.3.1; 

Pkt. 11  

Str. 243 

Brak Projekty realizowane w OP IX w ramach Poddziałania 9.3.1 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

62.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.2 Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych, pkt 6, str. 
259 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 
wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych;  

5. Organizacje pozarządowe;  
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 
wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych;  

5. Organizacje pozarządowe;  
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

Uspójnienie 
informacji 
zawartych w 
SZOOP z 
informacjami 
zawartymi w RPO 
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 (niewymienione wyżej);  
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 
8. Instytucje kultury 
9. Lokalne Grupy Działania 
10. Przedsiębiorcy 

(niewymienione wyżej);  
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 
8. Instytucje kultury 
9. Lokalne Grupy Działania 
10. MŚP 

63.  II. Oś Priorytetowa X; 

poddziałania: 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 

Pkt. 11  

Str. 260 

Brak Projekty realizowane w OP X w ramach Działania10.2 mogą wspierać 

realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile zostały 

ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

64.  II.10 Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, działanie, 
10.2 Rozwój 
mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych, pkt. 14 
Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów, str. 
261 

Brak Limit nie ma zastosowania do przypadków, w których budynek w 
całości będzie przeznaczony na realizację typu projektu  nr 1 oraz 
typu projektu nr 2. 

Doprecyzowanie 
informacji.  

65.  II.10 Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, działanie, 
10.2 Rozwój 
mieszkalnictwa 

Minimalne wymagania jakie muszą spełniać lokale socjalne 
przewiduje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego (Dz.U.2014.150 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego 
wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i 

Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania socjalne oraz 
mieszkania wspomagane: 
lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie  
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na 
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 
5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 

Doprecyzowanie 
informacji. 
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socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych, pkt. 29 Opis 
działania i informacje 
dodatkowe, str. 264 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
niestanowiących lokali socjalnych. 
Dla mieszkań chronionych minimalne wymagania opisuje 
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 
marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U.2012.305).  
 

m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie jednak 
niegorszym niż: 

1) wanna lub kabina natryskowa — w łazience; 
2) umywalka — w łazience; 
3) miska ustępową — w łazience lub w wydzielonym ustępie; 
4) zlewozmywak; 
5) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub 
równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną. 

 
Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania chronione:  

Mieszkanie przeznaczone dla nie mniej niż 3 osób, a minimalna 
powierzchnia użytkowa dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 
12 m2. Mieszkanie chronione, oprócz pomieszczeń mieszkalnych 
posiada co najmniej: kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp 
wydzielony lub miskę ustępową w łazience oraz przestrzeń 
komunikacji wewnętrznej. 
 
 

Przypisy: 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego  
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).  
W przypadku mieszkań wspomaganych realizowanych w postaci 
mieszkań chronionych stosuje się minimalne wymagania jak dla 
mieszkań chronionych. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie mieszkań chronionych 

66.  10 Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna 

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny). 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny). 

Nazwę wskaźnika 
dostosowano do 
WLWK 



 

28 

10.3 Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych 
Pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
Str. 266 

67.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.3 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, pkt 7, 
str. 267 
 

Nie dotyczy Interesariusze obszaru rewitalizacji (w tym przede wszystkim 
jego mieszkańcy) 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 

68.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.3 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, pkt 11, 
str. 267 

 powiązane operacje i projekty z EFS; 

 Programy Rewitalizacji, 

 Narodowy Plan Rewitalizacji 

 Kontrakt terytorialny dla Województwa Śląskiego 

 powiązane operacje i projekty z EFS; 

 Programy Rewitalizacji,  

 System Wsparcia Rewitalizacji: 

 Kontrakt terytorialny dla Województwa Śląskiego 

 Rozdział IV SZOOP Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji, 
część A 1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach RPO WSL 
2014-2020 jako wspierające/uzupełniające rewitalizację 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 

69.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.3 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, pkt 14, 
str. 269 

brak Maksymalna wartość projektu kulturalnego wynosi 2 000 000 
euro kosztów kwalifikowanych 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 

70.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.3 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, pkt 21, 

(…)W pozostałych przypadkach 85% bądź poziom wynikający 
z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej (…). 

(…)W przypadkach niespełnienia przynajmniej jednego z 
warunków z pozycji 2-4: 
85% bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

Zmiana wskutek  
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 
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str. 271 

71.  II. X Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna, 10.3 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych, pkt 29, 
str. 273 
 

(…)Programy Rewitalizacji podlegać będą eksperckiej ocenie 
zapewnianej przez IZ RPO WSL. Podstawę do oceny 
Programów Rewitalizacji stanowią Wytyczne  Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. 
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) 
w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem 
przyległego otoczenia – w ramach tego typu projektów 
dopuszcza się modernizację  części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko jako część 
większego projektu mającego na celu rewitalizację 
zubożonych obszarów publicznych. 
W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup 
wyposażenia(…). 

Programy Rewitalizacji podlegać będą eksperckiej ocenie 

zapewnianej przez IZ RPO WSL. Podstawę do oceny Programów 

Rewitalizacji stanowią Wytyczne  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014 – 2020. W konsekwencji powyższego projekty muszą 

wynikać z programów rewitalizacji znajdujących się w Wykazie 

programów rewitalizacji województwa śląskiego, tj. pozytywnie 

ocenionych przez IZ RPO WSL 2014-2020.  

Ocenę programów rewitalizacji  IZ RPO WSL może dokonać za 

pomocą jednej z dwóch ścieżek: 

 W ramach procedury opisanej w Zasadach wsparcia 

rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

stanowiących Załącznik do Uchwały nr 2483/83/V/2015 

Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.; 

 W ramach konkursu PO PT dot. opracowania bądź 

aktualizacji programu rewitalizacji organizowanego 

wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Zarząd 

Województwa Śląskiego.  

Gmina powinna dokonać wyboru jednej z powyższych ścieżek oceny 

programu rewitalizacji. 

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w 
zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia – w ramach tego typu projektów dopuszcza się 
modernizację  części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych tylko jako część większego projektu mającego na celu 
rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. 
W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup wyposażenia. 
W przypadku projektów typu 1 należy pamiętać, że horyzontalne 
Wytyczne w zakresie rewitalizacji dopuszczają włączenie w skład 
obszaru rewitalizacji  obszarów występowania problemów 

Zmiana w skutek 
uwag 
zaproponowanyc
h przez IK UP 
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przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe, 
popegeerowskie, pokolejowe  wyłącznie w przypadku, gdy 
przewidziane na nich działania są ściśle powiązane z celami 
rewitalizacji danego obszaru, tj. przyczynią się do przeciwdziałania 
negatywnym zjawiskom co najmniej w sferze społecznej. 

72.  10 Oś Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna 
10.4 Poprawa stanu 
środowiska miejskiego  
pkt. 4. Lista wskaźników 
produktu 
str. 274 

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny). 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (obligatoryjny). 

Nazwę wskaźnika 
dostosowano do 
WLWK 

73.  Rozdział II, Działanie 10.4, 
pkt 5 Typy projektów, str. 
274 

Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz 
inne instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów 
miejskich. 

Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne 
instrumenty finansowe wspierające rozwój obszarów miejskich. 
Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio 
wynikać z programu rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na 
którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi 
znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa 
śląskiego. 

Zgodnie z uwagą 
IK UP zawartą 

74.  Rozdział II, Działanie 10.4, 
pkt 11 Mechanizmy 
powiązania interwencji z 
innymi działaniami/ 
poddziałaniami w ramach 
PO lub z innymi PO, str. 
275 

 
• Programy Rewitalizacji, 
• Narodowy Plan Rewitalizacji 

• Programy Rewitalizacji; 
• System Wsparcia Rewitalizacji; 
• Projekty realizowane w OP X w ramach Działania 10.4 mogą 
wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 
zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 
rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 
województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 
rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 
RPO WSL. 
 

Zgodnie z uwagą 
IK UP zawartą 

75.  Rozdział II, Działanie 10.4, 
pkt 29 Dodatkowe 
wyjaśnienia,  

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio 
wynikać z Programów Rewitalizacji, które powinny być spójne z 
Narodowym Planem Rewitalizacji. 

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio 
wynikać z programów rewitalizacji, które znajdują się w Wykazie 
programów rewitalizacji województwa śląskiego 

Zgodnie z uwagą 
IK UP zawartą 
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str. 278 

76.  II. Oś Priorytetowa XI; 

poddziałania: 11.1.3, 

11.1.4; 

Pkt. 11 

Str. 286 

Brak Projekty realizowane w OP XI w ramach Poddziałania 11.1.3, 11.1.4 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

77.  II. Oś Priorytetowa XI; 

poddziałania: 11.4.1, 

11.4.2; 

Pkt. 11 

Str. 325  

Brak Projekty realizowane w OP XI w ramach Poddziałania 11.4.1, 11.4.2 

mogą wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 

o ile zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. 

Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania 

działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV 

SZOOP RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

78.  II. Oś Priorytetowa XII; 

działania: 12.1; 

Pkt. 11  

Str. 332 

Brak Projekty realizowane w OP XII w ramach Działania 12.1 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

79.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.1 

Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego pkt. 29 

Opis Działania i 

Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost 
upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie 
o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla 
dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce przedszkolnej 
objętej wsparciem.  

 

Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia 
edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o minimum jedną 
nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, przy 
jednoczesnym wzroście liczby miejsc w każdej placówce 
przedszkolnej objętej wsparciem 

Doprecyzowanie 
informacji. 
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dodatkowe wyjaśnienia 

str. 336 

80.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.1 

Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego pkt. 29 

Opis Działania i 

dodatkowe wyjaśnienia 

str. 336 

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające 
na przebudowie, budowie infrastruktury wychowania 
przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Możliwe 
będzie przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz 
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces 
uczenia się osób niepełnosprawnych.  

 

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na 
przebudowie, adaptacji rozumianej jako przebudowa pomieszczeń w 
celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych  polegającej 
także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, 
bez zmiany jego funkcji oraz budowie infrastruktury wychowania 
przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Możliwe będzie 
przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się osób 
niepełnosprawnych 

Doprecyzowanie 
informacji. 

81.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.1 

Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego pkt. 29 

Opis Działania i 

dodatkowe wyjaśnienia 

str. 336 

 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie 
jasnej wizji i kompleksowego planu wykorzystania powstałej 
infrastruktury z uwzględnieniem analizy ekonomicznej po 
zakończeniu projektu, stanu istniejącej infrastruktury, 
terytorialnych deficytów w dostępie do placówek 
wychowania przedszkolnego oraz kwestii demograficznych 
takich jak:  
- liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w 
placówkach przedszkolnych;  
- liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich kilku 
latach oraz trendy w tym zakresie;  
- szacowana brakująca liczba miejsc w przedszkolach;  
- zakładana liczba nowoutworzonych miejsc w placówkach 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat (nie 
należy wliczać dzieci już objętych edukacją przedszkolną np. 
w przypadku budowy nowej infrastruktury nie należy 
ujmować dzieci, które zostaną przeniesione do nowego 
budynku w ramach funkcjonujących już grup 
przedszkolnych);  
- procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego 
w danej gminie, w tym upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat (stan na 2012r. dla 

Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest przedstawienie  
danych dotyczących stanu istniejącej infrastruktury oraz kwestii 
demograficznych takich jak: 

 liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w 
placówkach przedszkolnych; 

 liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich kilku 
latach oraz trendy w tym zakresie; 

 szacowana brakująca liczba miejsc w przedszkolach; 

 zakładana liczba nowoutworzonych miejsc w placówkach 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat (nie 
należy wliczać dzieci już objętych edukacją przedszkolną 
np. w przypadku budowy nowej infrastruktury nie należy 
ujmować dzieci, które zostaną przeniesione do nowego 
budynku w ramach funkcjonujących już grup 
przedszkolnych); 

 procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego 
w danej gminie, w tym upowszechnienie edukacji 
przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat (na podstawie danych z 
3 pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok 
ogłoszenia o naborze.) 

Doprecyzowanie 
informacji. 
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konkursów w 2015 roku, a następnie dla konkursów od 2016 
r. na podstawie danych z 3 pełnych lat kalendarzowych, 
poprzedzających rok ogłoszenia o naborze.) 

 

82.  II. Oś Priorytetowa XII; 

działania 12.2; 

Pkt. 11  

Str. 339 

Brak Projekty realizowane w OP XII w ramach Działania 12.2 mogą 

wspierać realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 

województwa śląskiego.  Szczegółowe zasady wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

83.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.2 

Infrastruktura kształcenia 

zawodowego pkt. 29 Opis 

Działania i dodatkowe 

wyjaśnienia str. 342 

Celem działania są zwiększone kompetencje jest zwiększenie 

kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez 

inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych 

do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem 

wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni, itp.) 

 

Celem działania jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół 

kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę 

(stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska 

pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, 

pracowni, itp.) 

 

Korekta zapisu. 

84.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.2 

Infrastruktura kształcenia 

zawodowego pkt. 29 Opis 

Działania i dodatkowe 

wyjaśnienia str. 342 

W ramach działania 12.2 wyposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych powinno być zgodne z katalogiem wyposażenia, 
wypracowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).  

W ramach działania 12.2 wyposażenie pracowni i warsztatów 
szkolnych powinno być zgodne z katalogiem wyposażenia, 
wypracowanym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Dopuszcza się zakup 
wyposażenia o parametrach wyższych niż określone w KOWEZiU. 
 

Doprecyzowanie 
informacji. 

85.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

Brak zapisu Liczba osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie W toku prac 
przygotowawczyc
h nad projektem 
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edukacyjna, 12.3 

Instytucje popularyzujące 

naukę pkt. 4 Lista 

wskaźników produktu str. 

344 

wystąpiła 
konieczność 
weryfikacji 
wskaźnika i 
zmiany założeń 
dot. jego 
metodologii. 
Dodano 
dodatkowe 
wskaźniki 
specyficzne 
obrazujące 
charakter 
interwencji 
przewidzianej w 
projekcie. 

86.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura 

edukacyjna, 12.3 

Instytucje popularyzujące 

naukę pkt. 29 Opis 

Działania i dodatkowe 

wyjaśnienia str. 347 

Brak  Wsparcie inwestycyjne projektu ze środków EFRR będzie możliwe w 
przypadku realizacji projektu  komplementarnego względem  
projektów finansowanych ze środków EFS , wspierających nauczanie 
eksperymentalne wśród uczniów w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 10i.  
 

Uzupełnienie 
zapisu. 

87.  IV Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

Str. 366-367 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 może być narzędziem wdrażania działań 
rewitalizacyjnych oraz wnosić wkład w realizacje Narodowego 
Planu Rewitalizacji. 
(…) 
Cała alokacja została przydzielona na wsparcie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wynikających z programów rewitalizacji 
pozytywnie zaopiniowanych przez IZ RPO WSL. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 może być narzędziem wdrażania działań 
rewitalizacyjnych oraz wnosić wkład w realizacje Systemu Wsparcia 
Rewitalizacji. 
(…) 
Cała alokacja została przydzielona na wsparcie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wynikających z programów rewitalizacji 
pozytywnie zaopiniowanych przez IZ RPO WSL i znajdujących się w 
Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego. 

Doprecyzowanie 
zapisów po 
uwagach IK UP 

88.  IV Wymiar terytorialny Dedykowane kryteria wyboru projektów Dedykowane kryteria wyboru projektów Doprecyzowanie 
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prowadzonej interwencji 

A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE planowana na 

projekty rewitalizacyjne 

Str. 367-373 

 Możliwość uzyskania wsparcia z budżetu państwa na wkład własny zapisów 

89.  IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji 
A.3.2 Indykatywna 
alokacja UE planowana na 
projekty na obszarach 
wiejskich  
Oś VII Regionalny rynek 
pracy i Oś IX Włączenie 
społeczne 
Str. 379-380 

Brak zapisu W osi VII: W tym 4 000 000 na wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie w ramach działania 7.1.3. 

 

W osi IX: W tym 5 000 000 w działaniu 9.1.4, 6 000 000 w działaniu 

9.2.4 i 1 000 000 w działaniu 9.3.1 na wsparcie działań wynikających 

z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

90.  IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji 
A.3.2 Indykatywna 
alokacja UE planowana na 
projekty na obszarach 
wiejskich 
os priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura społeczna i 
zdrowotna 
str. 380 

Konkurs dedykowany dla obszarów wiejskich 
 

Konkurs dedykowany dla obszarów wiejskich 
Możliwość uzyskania wsparcia z budżetu państwa na wkład własny 
dla projektów rewitalizacyjnych 

Doprecyzowanie 
zapisów 

91.  Wykaz wytycznych UE; 
str. 382 

Brak zapisów 1. Wytyczne w zakresie oceny ex ante z art. 37(2): 
„Guidance for Member States on Article 37(2) CPR – Ex 
- ante assessment”, EGESIF_14_0039-1 z dnia 27 marca 
2015 r. 

2. Wytyczne w zakresie finansowania przedsiębiorstw / 
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kapitału obrotowego – art. 37(4): „Guidance for 
Member States on Article 37(4) CPR, Support to 
enterprises/working capital”, EGESIF_14_0041-1 z dnia  
27 marca 2015 r. 

3. Wytyczne w zakresie wniosków o płatność w ramach IF 
– art. 41: „Guidance for Member Stateson Article 41 
CPR - Requests for payment”, EGESIF_15-0006-01 z 
dnia 8 czerwca 2015 r. 

4. Wytyczne w zakresie łączenia wsparcia z instrumentów 
finansowych z innymi formami wsparcia – art. 37(7)-
(9): “Guidance for Member States on CPR_37_7_8_9 
Combination of support from a financial instrument 
with other forms of support”, EGESIF_15_0012-02 z 
dnia 10 sierpnia 2015 r.  

5. Wytyczne w zakresie kosztów zarządzania i opłat za 
zarządzanie – art. 42: „EC Regulatory Guidance 
(Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR– 
Eligible management costs and fees)”, EGESIF_15-
0021-01 z dnia 26 listopada 2015 r. 

6. Wytyczne w zakresie odsetek i innych zysków 
przypisanych do wkładu EFSI – art. 43: „Guidance for 
Member States on Interest and Other Gains Generated 
by ESI Funds support paid to FI (Article 43CPR)”, 
EGESIF_15 -0031-01, z dnia 17 lutego 2016 r. 

 

92.  VI. Słownik 
terminologiczny, str. 392-
393  

Centrum usług społecznościowych – budynek, w którym 
realizowane są usługi społeczne, usługi świadczone w lokalnej 
społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego na 
lata 2014-2020, i które są finansowane m.in. ze źródeł EFS. 

Centrum usług społecznościowych – budynek, w którym 
realizowane są usługi aktywnej integracji, usługi świadczone 
w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego na lata 
2014-2020, i które są finansowane m.in. ze źródeł EFS. 

Doprecyzowanie 
informacji 
odnoszących się 
do powiązania 
EFS/EFRR  
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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.  Wszystkie osie priorytetowe 
EFRR 

 Dokonano zmiany zaszeregowania 
wskaźników (produkt <-> rezultat), 
zgodnie z WLWK 

Korekta dokumentu 

2.  Wskaźniki produktu 
Poddziałanie 4.1.1 / 4.1.2/ 
4.1.3 Odnawialne źródła 
energii 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej z OZE w ramach kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Dostosowanie nazwy do obowiązującej na WLWK 

3.  Wskaźniki produktu 
Poddziałanie 4.1.1/ 4.1.2/ 
4.1.3 Odnawialne źródła 
energii 

Liczba przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej w 
ramach kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej z OZE w ramach kogeneracji 
(obligatoryjny) 

Dostosowanie nazwy do obowiązującej na WLWK 

4.  Wskaźniki produktu 
Działanie 6.2 Transport 
kolejowy 
Pojemność zakupionych 
wagonów osobowych 

Szacowana wartość docelowa: 
4500 

Szacowana wartość docelowa: 3400 Po ponownym przeliczeniu obniżono wartość 
wskaźnika produktu 

5.  

Wskaźniki produktu, 
Poddziałanie 8.3.2 
Realizowanie aktywizacji 
zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs 

Brak wskaźnika 
Liczba opracowanych programów 
zdrowotnych istotnych z punktu 
widzenia  potrzeb regionu: 6 sztuk  

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 204-2020 została 
zobowiązana  przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia do określenia 
wskaźnika adekwatnego do typu projektu nr 1: 
Opracowywanie programów zdrowotnych dot. 
rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy 
i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z 
pracodawcami, celem monitorowania efektywności 
wydatkowania środków. 
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6.  Wskaźniki produktu 
Poddziałanie 10.3.1/ 10.3.2/ 
10.3.3/ 10.3.4 
Działania 10.4 

Liczba obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 
(obligatoryjny) 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 
(obligatoryjny) 

Dostosowanie nazwy do obowiązującej na WLWK 

7.  Wskaźniki produktu 
Działanie 12.3 

Liczba osób odwiedzających 
Planetarium Śląskie ze 
zorganizowanych grup 
uczniowskich i przedszkolnych 
– szacowana wartość 
docelowa 240 000 

Liczba osób odwiedzających 
Planetarium Śląskie ze zorganizowanych 
grup uczniowskich i przedszkolnych – 
szacowana wartość docelowa 156 000 

W toku prac przygotowawczych nad projektem 
wystąpiła konieczność weryfikacji wartości wskaźnika i 
zmiany założeń dot. jego metodologii. IZ RPO WSL 
rozpocznie prace mające na celu dostosowanie 
wskaźnika programowego do wskaźników zawartych w 
SZOOP 

8.  Wskaźniki produktu 
Działanie 12.3 

Brak zapisu Liczba osób odwiedzających 
Planetarium Śląskie 
Liczba osób indywidualnie 
odwiedzających Planetarium Śląskie 

Zmieniono nazwę wskaźnika specyficznego 
odpowiadającego wskaźnikowi programowemu w celu 
dostosowania do metodologii jego pomiaru. 
Dodatkowo wskaźnik ten będzie agregowany z dwóch 
pozostałych wskaźników szczegółowych: Liczba osób 
odwiedzających Planetarium Śląskie ze 
zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych 
oraz Liczba osób indywidualnie odwiedzających 
Planetarium Śląskie. 
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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. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Kryteria oceny 

merytorycznej, 

Kryteria ogólne, 

Str.11 

usunięcie kryterium: Wpływ 

projektu na zwiększenie zasady 

dodatkowości 

dodanie kryterium: Zasięg 

oddziaływania projektu,  

zmiana wag dla kryteriów nr 4 i nr 8, 

usunięcie omyłki pisarskiej w sposobie 

weryfikacji kryterium nr 6.. 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

2.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Poddziałanie 4.5.1 i 4.5.2 

- typ projektu 1 

Kryterium nr 6 

Str. 53 

Punktowa 0-4 
0 pkt - Brak wpływu na 
zwiększenie ilości osób 
korzystających z transportu 
publicznego  
1 pkt – zwiększenie ilości osób 
korzystających z transportu 
publicznego do 1 %. 
2 pkt – zwiększenie ilości osób 
korzystających z transportu 
publicznego od 1 % do 3 %. 
3 pkt – zwiększenie ilości osób 
korzystających z transportu 
publicznego od 3 % do 5 %. 
4 pkt – zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego powyżej 5 %. 

Punktowa 0-4 
0 pkt - Brak wpływu na zwiększenie 
liczby osób korzystających z transportu 
publicznego  
1 pkt – zwiększenie liczby osób 
korzystających z transportu publicznego 
poniżej 1 %. 
2 pkt – zwiększenie liczby osób 
korzystających z transportu publicznego 
od 1 % do poniżej 3 %. 
3 pkt – zwiększenie liczby osób 
korzystających z transportu publicznego 
od 3 % do 5 %. 
4 pkt – zwiększenie liczby osób 

korzystających z transportu publicznego 

powyżej 5 %. 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

3.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Punktowa: 0-4 
0 pkt - brak wykazania poprawy 

Punktowa: 0-4 
0 pkt - brak wykazania poprawy 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Poddziałanie 4.5.1 i 4.5.2 

- typ projektu 2 

Kryterium nr 7 

Str. 57 

konkurencyjności czasowej 
transportu publicznego i 
indywidualnego 
niezmotoryzowanego względem 
motoryzacji indywidualnej. 
1 pkt - poprawa 
konkurencyjności czasowej 
transportu publicznego i 
indywidualnego 
niezmotoryzowanego względem 
motoryzacji indywidualnej do 5 
%. 
2 pkt - poprawa od 5 % do 10 %. 
3 pkt - poprawa od 10 % do 15 %. 
4 pkt - poprawa od 15 % i więcej. 

konkurencyjności czasowej transportu 
publicznego i indywidualnego 
niezmotoryzowanego względem 
motoryzacji indywidualnej. 
1 pkt - poprawa konkurencyjności 
czasowej transportu publicznego i 
indywidualnego niezmotoryzowanego 
względem motoryzacji indywidualnej 
poniżej 5  %. 
2 pkt - poprawa od 5 % do poniżej 10 %. 
3 pkt - poprawa od 10 % do 15 %. 
4 pkt - poprawa powyżej 15 % 

4.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Poddziałanie 4.5.1 i 4.5.2 

- typ projektu 3 

Kryterium nr 6 

Str. 61 

Punktowa 0-4 
0 pkt - Brak wpływu na 

zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego 

1 pkt – zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego do 1 %. 

2 pkt – zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego od 1 % do 3 %. 

3 pkt – zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego od 3 % do 5 %. 

4 pkt – zwiększenie ilości osób 

korzystających z transportu 

publicznego powyżej 5 %. 

Punktowa 0-4 
0 pkt - Brak wpływu na zwiększenie 

liczby osób korzystających z transportu 

publicznego 

1 pkt – zwiększenie liczby osób 

korzystających z transportu publicznego 

poniżej 1 %. 

2 pkt – zwiększenie liczby osób 

korzystających z transportu publicznego 

od 1 % do poniżej 3 %. 

3 pkt – zwiększenie liczby osób 

korzystających z transportu publicznego 

od 3 % do 5 %. 

4 pkt – zwiększenie liczby osób 

korzystających z transportu publicznego 

powyżej 5 %. 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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5.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

kryteria dla działania 5.2. 

typ projektu 1, str. 76 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 

SZOOP kryteriów wyboru projektów 

(specyficznych) dla działania 5.2. typ 

projektu 1 

(Budowa/rozwój/modernizacja 

zakładów odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów) 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

6.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

kryteria dla działania 5.3, 

str. 83 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 

SZOOP kryteriów wyboru projektów 

(specyficznych) dla działania 5.3 

(Dziedzictwo kulturowe) 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

7.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

kryteria dla działania 6.2, 

str. 102 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 

SZOOP kryteriów wyboru projektów 

(specyficznych) dla działania 6.2 Typ 2: 

Infrastruktura kolejowa 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

8.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

kryteria dla działania 

12.3, str. 120 

Brak  Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 

SZOOP kryteriów wyboru projektów 

(specyficznych) dla działania 12.3 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

9.  Rozdział I Kryteria 

wyboru projektów 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

kryteria merytoryczne 

dodatkowe, str. 124 

Kryterium pn. Ponadregionalny 

charakter projektu. 

Brak kryterium Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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10.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Kryteria ogólne 

 Str. 183 

Kryterium ogólne merytoryczne 

nr 7 

Czy wkład własny określono na 

właściwym poziomie? 

Brak kryterium 
Usunięcie kryterium i włączenie jego 
zakresu w definicję kryterium Czy 
wydatki w projekcie są kwalifikowalne? 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

11.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Str. 204 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 
SZOOP kryteriów wyboru projektów 
(specyficznych) dla Poddziałania 8.3.2, 
typ projektu nr 1: Opracowywanie i 
wdrażanie programów zdrowotnych 
dot. rehabilitacji leczniczej, 
ułatwiających powroty do pracy i 
utrzymanie zatrudnienia we współpracy 
z pracodawcami 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

12.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Str. 210 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 
SZOOP kryteriów wyboru projektów 
(specyficznych) dla Poddziałania 8.3.2, 
typ projektu nr 3: Wdrażanie 
programów zdrowotnych w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworów 
m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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13.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Str. 216 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 
SZOOP kryteriów wyboru projektów 
(specyficznych) dla Poddziałania 9.1.4 
Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnych - 
wsparcie działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary wiejskie i 
rybackie 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

14.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 Str. 240 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 
SZOOP kryteriów wyboru projektów 
(specyficznych) dla Poddziałania 9.2.4 
Rozwój usług społecznych – wsparcie 
działań wynikających z LSR 
obejmujących obszary wiejskie i 
rybackie 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

15.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Str. 254 

Kryteria dla Poddziałania 9.2.5 – 

kryteria na rok 2016 

Kryteria dla Poddziałania 9.2.5 – 
kryteria na rok 2016 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

16.  II Kryteria wyboru Kryteria dla Poddziałania 9.2.6 – Kryteria dla Poddziałania 9.2.6 – Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 
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projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Str. 261 

kryteria na rok 2016 kryteria na rok 2016 Monitorujący 

17.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

1. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach 

Kryteria ogólne 

 Str. 286 

Kryterium ogólne merytoryczne 

nr 7 

Czy wkład własny określono na 

właściwym poziomie? 

Brak kryterium 
Usunięcie kryterium i włączenie jego 
zakresu w definicję kryterium Czy 
wydatki w projekcie są kwalifikowalne? 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

18.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Poddziałanie 7.1.3 

Str. 303 

Kryteria dla Poddziałania 7.1.3 
 

Kryteria dla Poddziałania 7.1.3 
 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

19.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Kryteria dla Poddziałania 7.3.3 
 

Kryteria dla Poddziałania 7.3.3 
 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 



 

45 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Poddziałanie 7.3.3 

 Str. 317 

20.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Poddziałanie 7.4.2 

 Str. 328 

Kryteria dla Poddziałania 7.4.2 
 

Kryteria dla Poddziałania 7.4.2 
 

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

21.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Str. 338 

Kryteria dla Poddziałania 8.2.3 Zmiana kryteriów dla Poddziałania 8.2.3 Zmiana kryteriów 

22.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

Kryteria dla Działania 11.3 Kryteria dla Działania 11.3 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Str. 353 

23.  II Kryteria wyboru 

projektów Europejskiego 

Funduszu Społecznego,              

2. Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy  

Str. 365 

Kryteria dla Poddziałania 11.4.3 Kryteria dla Poddziałania 11.4.3 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

24.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

dodatkowe) –  EFS 

 Podziałanie 7.1.1 

Str. 405 

Kryteria dla Poddziałania 7.1.1 Kryteria dla Poddziałania 7.1.1 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

25.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

Kryteria dla Poddziałania 7.1.2 Kryteria dla Poddziałania 7.1.2 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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dodatkowe) –  EFS 

 Podziałanie 7.1.2 

Str. 417 

26.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

dodatkowe) –  EFS 

Podziałanie7.3.1 

Str. 430 

Kryteria dla Poddziałania 7.3.1 Kryteria dla Poddziałania 7.3.1 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

27.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

dodatkowe) –  EFS 

Podziałanie 7.3.2 

Str. 438 

Kryteria dla Poddziałania 7.3.2 Kryteria dla Poddziałania 7.3.2 Przyjęcie poprawionych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 

28.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

dodatkowe) –  EFS 

Brak Dodano kryteria dla Poddziałania 7.4.1 Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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Str. 446 

29.  III Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT              

3. Kryteria zgodności ze 

Strategią ZIT/RIT 

szczegółowe dla 

poddziałań ZIT/RIT 

(kryteria dostępu, 

dodatkowe) –  EFS 

 Str. 472 

Brak Wprowadzenie do załącznika nr 3 do 
SZOOP kryteriów wyboru projektów 
(specyficznych) dla Poddziałania 8.3.1, 
typ projektu nr 3: Wdrażanie 
programów zdrowotnych w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworów 
m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy 

Przyjęcie nowych kryteriów przez Komitet 

Monitorujący 
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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.  5.4.3. „Zagłębiowski 
Park Linearny – 
rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny 
rzek Przemszy i 
Brynicy” oraz 
„Rewitalizacja 
przestrzeni 
nadbrzeżnych rzek, 
potoków i zbiorników 
wodnych Subregionu 
Południowego”, str. 2 

Brak zapisu Dodanie w załączniku nr 4 dwóch 
zidentyfikowanych projektów kluczowych: 
„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja 
obszaru funkcjonalnego doliny rzek 
Przemszy i Brynicy” oraz „Rewitalizacja 
przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i 
zbiorników wodnych Subregionu 
Południowego” 

Zidentyfikowano 2 projekty kluczowe. 

2.  II.12 Oś Priorytetowa 
XII Infrastruktura 
edukacyjna, 12.3 
Instytucje 
popularyzujące naukę, 
„Planetarium – Śląski 
Park Nauki” 
str. 7  

Brak zapisu Dodanie w załączniku nr 4 
zidentyfikowanego  projektu  kluczowego  
„Planetarium – Śląski Park Nauki” 
 
Zwiększenie liczby osób odwiedzających 
instytucje paramuzealne 

Zidentyfikowano projekt kluczowy. 

 


