Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami
Spis treści
Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020............................................................................................ 2
Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań............................................................................. 47
Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań..................................................................... 49
Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych
w ramach trybu pozakonkursowego ................................................................................................... 113

1

Lp.

1.

2.

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Rozdział/podrozdział,
Dotychczasowy zapis
Nowy zapis
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
Cały dokument
ogłoszenie o konkursach
pakietów aplikacyjnych

Etapy oceny projektów w
trybie konkursowym
Etap oceny strategicznej
Str. 16

3.

Cały dokument

Szczegółowy zakres stosowania cross-financingu opisany jest w
ogłoszeniu o konkursie

Szczegółowy zakres stosowania cross-financingu opisany jest w
ogłoszeniu o naborze

IOK w Regulaminie Konkursu może zdecydować o
przeprowadzeniu etapu oceny strategicznej w formie Panelu
Ekspertów. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy
Panelu Ekspertów opisano w Regulaminie KOP.

IOK w Regulaminie Konkursu może zdecydować o przeprowadzeniu
etapu oceny strategicznej w formie Panelu Ekspertów. Szczegółowy
opis procedury wyboru projektów w ramach oceny strategicznej
oraz kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet
Monitorujący RPO WSL 2014-2020 wskazane zostaną w Regulaminie
Konkursu. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Panelu
Ekspertów opisano w Regulaminie KOP.

Uzasadnienie

Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020
Dostosowano
zapisy do
wprowadzonych
na KM nowych
kryteriów
strategicznych
Dla wskaźników
wskazanych w
RPO WSL 20142020
dodano/pozostaw
iono zapis
„obligatoryjny”.
Dla wskaźników
nie wskazanych w
RPO WSL 2014-
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2020 usunięto
zapis
„obligatoryjny”
4.

II.1.1 Kluczowa dla
regionu infrastruktura
badawcza, pkt 19 Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna), str. 26

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

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.

Pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
5.

II. 1.2 Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach, pkt.
19 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie

Wskazano
aktualne
rozporządzenia
dotyczące
pomocy
publicznej
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lub krajowa podstawa
prawna), str. 33

konkursie
w szczególności: 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. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,

w szczególności: 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. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 25 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe,
art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

art. 25 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe,
art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz
studia wykonalności w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności
oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
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6.

II. 1.2 Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach, pkt.
29 Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia,
str. 36

Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa
Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie
służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo (a
w przypadku realizacji projektu w ramach
konsorcjum/porozumienia lider ) w momencie wypłaty
pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie
Województwa Śląskiego.

Projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego.
W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi
Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo (a w przypadku realizacji
projektu w ramach konsorcjum/porozumienia lider ) musi prowadzić
działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego –
weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS
na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Doprecyzowano
zapisy po
uwagach IK UP
zgodnie z pismem
MR z dnia 15
kwietnia 2016r.

7.

II. 1.3 Profesjonalizacja
IOB, pkt. 5 Typy
projektów, str. 39

Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług
doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców

Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług
doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców

Budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym
laboratoria) istniejących IOB

Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (w tym
laboratoria) istniejących instytucji otoczenia biznesu

Ujednolicono
zapisy zgodnie z
RPO WSL 20142020

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji

II. 1.3 Profesjonalizacja
IOB, pkt. 18 Warunki
stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek, str. 40

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowania
uproszczonych form rozliczania wydatków - warunki zgodnie z
Regulaminem konkursu.

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowanie uproszczonych
form rozliczania wydatków - warunki zgodnie z Regulaminem
konkursu.

W ramach działania 1.3 przewiduje się możliwość wypłacania
zaliczek dla beneficjentów

W ramach działania 1.3 3 typ projektu przewiduje się możliwość
wypłacania zaliczek dla beneficjentów

II. 1.3 Profesjonalizacja
IOB, pkt. 19 Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna), str. 41

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

Uszczegółowiono
zapisy po
uwagach IK UP
zgodnie z pismem
WRR z dnia 8 lipca
2016r.

w szczególności:

Doprecyzowano

8.

9.

Poprawki
redakcyjne
Doprecyzowanie
zapisów
odnoszących się
do systemu
zaliczek
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w szczególności:
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.
Pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

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

podstawy prawne

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą,
art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,
Pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności
oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

10.

II. 1.3 Profesjonalizacja
IOB, pkt. 29 Opis działania
i dodatkowe wyjaśnienia,
str. 43

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. realizowane będą na
obszarze całego województwa.
Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie profesjonalizacji
wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych usług doradczych
będzie:

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. realizowane będą na
obszarze całego województwa. W celu zapewnienia, że udzielona
pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego,
przedsiębiorstwo (a w przypadku realizacji projektu w ramach
konsorcjum/porozumienia lider) musi prowadzić działalność
gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja będzie

Doprecyzowano
zapisy po
uwagach IK UP
zgodnie z pismem
MR z dnia 15
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przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje
różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność IOB do
działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności
podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania
samowystarczalności stopniowo do końca okresu
kwalifikowalności),
wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania
usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.
Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych (zaawansowanych
lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych usług w
odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się potrzeby
biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i udokumentowane
oczekiwania sektora biznesu.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach
projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Typ projektu 1 i 2:
W ramach typu projektu 1 i 2 przewidywane jest wsparcie
instytucji otoczenia biznesu, przyczyniających się do
podnoszenia jakości świadczonych usług innowacyjnych i
profesjonalizacji usług technologicznych na rzecz
przedsiębiorstw, zgodnych z RIS WSL 2013-2020 w szczególności
oferowanych przez istniejące centra transferu technologii,
inkubatory technologiczne, parki technologiczne (parki
naukowo-technologiczne, badawcze i przemysłowo-

się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania
umowy o dofinansowanie.
Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie profesjonalizacji
wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych usług doradczych
będzie:

kwietnia 2016r.
Doprecyzowano
zapisy dotyczące
1 i 2 Typu
projektu

przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne
źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność IOB do działania w
warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu
finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania samowystarczalności
stopniowo do końca okresu kwalifikowalności),
wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania
usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.
Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych (zaawansowanych lub
znacząco ulepszonych) specjalistycznych usług w odpowiedzi na
pojawiające się/zmieniające się potrzeby biznesowe w oparciu o
zdiagnozowane i udokumentowane oczekiwania sektora biznesu.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art.
33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów
hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Typ projektu 1 i 2:
W ramach typu projektu 1 i 2 przewidywane jest wsparcie instytucji
otoczenia biznesu, przyczyniających się do podnoszenia jakości
świadczonych usług innowacyjnych i profesjonalizacji usług
technologicznych na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z RIS WSL
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technologiczne) działające w regionie.
Wsparcie przeznaczone jest na rozwój zaawansowanych usług,
przeznaczonych przede wszystkim dla MŚP, przyczyniając się do
rozwoju innowacyjności i prowadzenia prac badawczorozwojowych. Wspierane będą działania w zakresie
inteligentnych specjalizacji, w tym profesjonalizacji usług
instytucji sektora B+R i innowacyjnego dla przedsiębiorstw.
O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które w okresie 3
ostatnich lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
wyświadczyły min. 9 wysokospecjalistycznych,
proinnowacyjnych usług doradczych dla przedsiębiorstw.
Warunkowo wspierane będą inwestycje w instytucjach
otoczenia biznesu w infrastrukturę i aparaturę badawczorozwojową niezbędną do świadczenia innowacyjnych usług na
rzecz przedsiębiorstw.
Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie w incydentalnych
i uzasadnionych przypadkach, gdy będzie stanowiło
uzupełnienie istniejących zasobów oraz będzie niezbędne do
realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i jest
uwarunkowane zapotrzebowaniem przedsiębiorstw
technologicznych na podobną infrastrukturę B+R. Wspólna
infrastruktura B+R umożliwi redukcję kosztów poszczególnych
przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury,
inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia prac B+R.
Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura o charakterze
wyłącznie biurowym (w tym administracyjnym).

2013-2020 w szczególności oferowanych przez istniejące centra
transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki
technologiczne (parki naukowo-technologiczne, badawcze i
przemysłowo-technologiczne) działające w regionie.
Wsparcie przeznaczone jest na rozwój zaawansowanych usług,
przeznaczonych przede wszystkim dla MŚP, przyczyniając się do
rozwoju innowacyjności i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
Wspierane będą działania w zakresie inteligentnych specjalizacji, w
tym profesjonalizacji usług instytucji sektora B+R i innowacyjnego
dla przedsiębiorstw.
O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które wyświadczyły
minimum 9 wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług
doradczych dla przedsiębiorstw i w okresie 3 ostatnich lat przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie działały na terenie
województwa śląskiego..
Warunkowo wspierane będą inwestycje w instytucjach otoczenia
biznesu w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową
niezbędną do świadczenia innowacyjnych usług na rzecz
przedsiębiorstw.
Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie w incydentalnych
i uzasadnionych przypadkach, gdy będzie stanowiło uzupełnienie
istniejących zasobów oraz będzie niezbędne do realizacji wysokiej
jakości usług proinnowacyjnych i jest uwarunkowane
zapotrzebowaniem przedsiębiorstw technologicznych na podobną
infrastrukturę B+R. Wsparcie infrastruktury IOB możliwe będzie po
spełnieniu następujących warunków:
działalność IOB wpisuje się w RIS WSL 2013-2020,
IOB dysponuje strategią lub planem wykorzystania infrastruktury
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planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o
podobnym profilu, zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym
regionie, chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany,
IOB dążyć będzie do prowadzenia działalności na zasadach
rynkowych w oparciu o otwartą konkurencję.
Wspólna infrastruktura B+R umożliwi redukcję kosztów
poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej
infrastruktury, inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia
prac B+R.
Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura o charakterze wyłącznie
biurowym (w tym administracyjnym).
11.

II.2.1 Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług
publicznych, pkt 19, str.
48/49

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,

Wskazanie
podstaw
prawnych
pomocy
publicznej

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia
2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020.
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- Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art.
106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3)
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.
12.

II.3.1 Poprawa warunków
do rozwoju MŚP,
Poddziałanie 3.1.1, 3.1.2,
pkt 19 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 57

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania
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konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
13.

II.3.1 Poprawa warunków
do rozwoju MŚP,
Poddziałanie 3.1.3
Pkt. 19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 58

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu,

Uszczegółowiono
zapisy po
uwagach IK UP

w szczególności:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

14.

II.3.1 Poprawa warunków
do rozwoju MŚP, pkt 29
Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia,
str. 59

Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych
są realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej
infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został
wyczerpany. Przed udzieleniem wsparcia, IZ RPO WSL będzie
dokonywała oceny projektów, w celu weryfikacji osiągnięcia
pełnego wykorzystania dostępnych powierzchni terenów
inwestycyjnych, wspartych ze środków RPO WSL 2007-2013.
Pełne wykorzystanie terenów inwestycyjnych oznacza
osiągnięcie przez beneficjenta minimum 80% wskaźników
rezultatu lub wykorzystanie minimum 80% powierzchni

Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych są
realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej
infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został
wyczerpany. Przed udzieleniem wsparcia, IZ RPO WSL będzie
dokonywała oceny projektów, w celu weryfikacji osiągnięcia pełnego
wykorzystania dostępnych powierzchni terenów inwestycyjnych,
wspartych ze środków RPO WSL 2007-2013. Pełne wykorzystanie
terenów inwestycyjnych oznacza wykorzystanie minimum 80%
łącznej powierzchni terenów inwestycyjnych we wszystkich
projektach wspartych ze środków RPO WSL 2007-2013. Weryfikacja

Na podstawie
doświadczeń
zdobytych przy
realizacji
pierwszego
konkursu w
działaniu 3.1 i w
związku z
rekomendacją IP
ZIT
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15.

II.3.2 Innowacje w MŚP,
19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 67

terenów inwestycyjnych w projektach wspartych ze środków
RPO WSL 2007-2013. Weryfikacja będzie następowała na
podstawie informacji we wniosku/oświadczeniu wnioskodawcy.

będzie następowała na podstawie informacji we
wniosku/oświadczeniu wnioskodawcy.

doprecyzowano
brzmienie
odnoszące się do
definicji pełnego
wykorzystania
powierzchni
terenów
inwestycyjnych.
Zrezygnowano ze
sposobu
weryfikacji w
oparciu o
wskaźniki
rezultatu,
koncentrując się
na powierzchni
wszystkich
terenów
wspartych ze
środków RPO WSL
2007-2013 w
danej gminie.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie

Uszczegółowiono
zapisy po
uwagach IK UP
zgodnie z pismem
WRR z dnia 8 lipca
2016r.

w szczególności:

w szczególności:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca

12

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. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,
art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne,

art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne,
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania
konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności
oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

16.

II. 3.2 Innowacje w MŚP,
pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna
wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca
to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna
wartość dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Doprecyzowanie
w związku z
przyjęciem
rozwiązania dla
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projektu (PLN), str. 68

wnioskowania).
W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł
uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN
Wartość maksymalna - 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości
projektu

17.

18.

II. 3.2 Innowacje w MŚP,
pkt. 24 Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych projektu
(PLN), str. 69

II. 3.2 Innowacje w MŚP,
pkt. 29 Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia,
str. 70

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł
uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN
Wartość maksymalna - 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości
projektu (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania)

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych,
jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi
aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość
obowiązująca na etapie wnioskowania).

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych,
jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą musi
aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca
na etapie wnioskowania).

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł
uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł
uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wynosi 10 000 000,00 PLN całkowitej
wartości projektu

Maksymalna wartość wynosi 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości
projektu (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania)

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o
wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na
terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że
udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w
ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa
Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła
rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi

mechanizmu
racjonalnych
uprawnień a
dotyczącym
możliwości
zwiększenia
kwoty
dofinansowania
(w drodze
aneksowania
umowy).
Doprecyzowanie
w związku z
przyjęciem
rozwiązania dla
mechanizmu
racjonalnych
uprawnień a
dotyczącym
możliwości
zwiększenia
kwoty
dofinansowania
(w drodze
aneksowania
umowy).
Doprecyzowano
zapisy po
uwagach IK UP
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19.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności gospodarczej,
19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 73

Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy
musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa
Śląskiego.

prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa
Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do
CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o konkursie

w szczególności:
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. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,
art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne,
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uszczegółowiono
zapisy po
uwagach IK UP

w szczególności:
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. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP,
art. 29 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne,
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania
konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września
2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym
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i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności
oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
20.

II. 3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności gospodarczej,
pkt. 29 Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia,
str. 75

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o
wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na
terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że
udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa
Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy
musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa
Śląskiego.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w
ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa
Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła
rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi
prowadzić działalność gospodarczą na terenie Województwa
Śląskiego – weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do
CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Doprecyzowano
zapisy po
uwagach IK UP
zgodnie z pismem
MR z dnia 15
kwietnia 2016r.

21.

Rozdział II, oś
priorytetowa III, działanie
3.4, pkt 19, str. 76

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia,

W ramach IF nie
będzie ogłoszenia
o konkursie. Za
wybór pośrednika
finansowego
odpowiedzialny
będzie Menadżer
Funduszu
Funduszy.

w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Europejskiej do pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.
22.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis [Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.];

II.4.1 Odnawialne źródła
energii, pkt 19, str. 82

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE
L 187/1 z 26.06.2014];

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w
szczególności:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii
ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U.
2015 poz. 488).
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
23.

Rozdział II, oś
priorytetowa IV, działanie
4.2, pkt 19, str. 87

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,
w szczególności:

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia,
w szczególności:
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

W ramach IF nie
będzie ogłoszenia
o konkursie. Za
wybór pośrednika
finansowego
odpowiedzialny
będzie Menadżer
Funduszu
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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 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Funduszy.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.
24.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w
szczególności:
II.4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła energii
w infrastrukturze
publicznej
i mieszkaniowej, pkt 19,
str. 97

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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

- 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,

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia
28 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 .
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Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
25.

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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
II.4.4 Wysokosprawna
Kogeneracja, poz. 19, str.
103

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w
szczególności:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U.
2015 poz. 488).

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii
ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).

Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
26.

II.4.5 Niskoemisyjny
transport miejski oraz
efektywne oświetlenie,
19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,
w szczególności:

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia,

Doprecyzowanie i
uspójnienie
zapisów

w szczególności:
a)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
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lub krajowa podstawa
prawna), str. 110.

a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1).
b)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz.
1208).
c)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020 (Dz. U. 2015 poz. 488).

27.

5.1 Gospodarka wodnościekowa, poz. 19, str.121

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

1370/2007 z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1).
b)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020;
c)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020;

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji
służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
Decyzja 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania
art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
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publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
28.

5.2 Gospodarka
odpadami, poz. 19, str.16

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020;

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji
służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
Decyzja 2012/21/EU z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania
art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
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regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
29.

5.3 Dziedzictwo
kulturowe poz. 19, str.130

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

30.

5.4 Ochrona
różnorodności
biologicznej poz. 19,
str.137

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie/ wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z 28
sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Dz. Urz. UE L
187/1 z 26.06.2014];

Dodano krajowe i
unijne podstawy
prawne dotyczące
zasad udzielania
pomocy
publicznej

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
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2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis [Dz. Urz. UE
L 352 z 24.12.2013 r.];
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.
31.

II.6.2 Transport kolejowy,
19.Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 151

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,
w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

32.

II.7.1 Działanie 7.1
pkt. 19 Pomoc publiczna i

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia,
w szczególności:

Aktualizacja
podstaw
prawnych
udzielania
pomocy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w
zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr
1107/70.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami

Dostosowanie do
zapisów wzoru
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pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
str. 164

33.

II.7.1 Poddziałanie 7.1.3
pkt. 23.Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN) str. 159

34.

II.7.2 Działanie 7.2
pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie
konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla
udzielania pomocy publicznej w ramach RPO

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość projektu wynosi
100 000 PLN, o ile Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w
Regulaminie konkursu.

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla

Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
IK UP
Aktualizacja
zapisu ma na celu
jednoznaczne
rozróżnienie
wartości
minimalnej dla
konkursu
otwartego oraz
dla konkursu OSI
Bytom. Wartość
minimalną
ustalono w
oparciu o
konsultacje z OSI
Bytom.
Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
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str. 170

udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

IK UP

35.

Rozdział II, oś
priorytetowa VII,
działanie 7.2, pkt 29,
str.172

Pozostałe warunki i procedury realizacji projektów
powiatowych urzędów pracy w ramach Działania zostały
uregulowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków
Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020 oraz w Regulaminie Naboru.

Pozostałe warunki i procedury realizacji projektów powiatowych
urzędów pracy w ramach Działania zostały uregulowane w
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach
programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz w Regulaminie
konkursu.

Dostosowanie do
wzoru pakietu
aplikacyjnego dla
RPO WSL 20142020

36.

II.7.3 Działanie 7.3

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
IK UP

Do 95%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest
zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego
dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania
projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków
przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny
poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości
wniesionego wkładu własnego i zostanie określony w umowie o
dofinansowanie projektu.

pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
str. 176
37.

II.7.3 Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności
gospodarczej, pkt 21, str.
177

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla
udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

W celu
zapewnienia
spójnych zapisów
z Aneksem nr 2
do Kontraktu
Terytorialnego
oraz z pkt. 22
SZOOP dla tego
Działania, gdzie
wskazano, iż
minimalny wkład
własny
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beneficjenta jako
% wydatków
kwalifikowalnych
wynosi 5%
wartości projektu
pomniejszonej o
wartość środków
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej.
38.

II.7.3 Poddziałanie 7.3.1
pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 173

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie
konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

39.

II.7.3 Poddziałanie 7.3.2
pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 173

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie
konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

40.

II.7.3 Poddziałanie 7.3.3

Minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie
konkursu.

Minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

pkt. 23.Minimalna i
maksymalna wartość

Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
minimalną
wartością
projektu
określoną
w
kryterium
dla
przedmiotowego
Podziałania.
Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
minimalną
wartością
projektu
określoną
w
kryterium
dla
przedmiotowego
Podziałania.
Aktualizacja
zapisu ma na celu
jednoznaczne
rozróżnienie
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projektu (PLN) str. 171

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość projektu wynosi
500 000 PLN, o ile Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w
Regulaminie konkursu.

wartości
minimalnej dla
konkursu
otwartego oraz
dla konkursu OSI
Bytom. Wartość
minimalną
ustalono w
oparciu o
konsultacje z OSI
Bytom.

41.

Rozdział II, oś
priorytetowa VII,
działanie 7.4, pkt 11,
str.181

• Projekty realizowane w OP VII w ramach Poddziałania 7.4.2
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.

• 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.

Poprawiona
omyłka pisarska

42.

II.7.4 Działanie 7.4

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
IK UP

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie

Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
str. 179
43.

II.7.4 Poddziałanie 7.4.2
pkt. 23.Minimalna i

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla
udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

Aktualizacja
zapisu ma na celu
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44.

maksymalna wartość
projektu (PLN) str. 178

konkursu.

W przypadku OSI Bytom minimalna wartość projektu wynosi
300 000 PLN, o ile Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w
Regulaminie konkursu.

jednoznaczne
rozróżnienie
wartości
minimalnej dla
konkursu
otwartego oraz
dla konkursu OSI
Bytom. Wartość
minimalną
ustalono w
oparciu o
konsultacje z OSI
Bytom.

Rozdział II, oś
priorytetowa VII,
działanie 7.5, pkt 19,
str.183

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w
szczególności:

W ramach IF nie
będzie ogłoszenia
o konkursie. Za
wybór pośrednika
finansowego
odpowiedzialny
będzie Menadżer
Funduszu
Funduszy.

w szczególności:
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiego do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
- 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 (Dz. Urz.

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiego do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013);
- 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 (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014).
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UE L 187 z 26.06.2014);
45.

46.

II.8 Oś Priorytetowa VIII
Regionalne kadry
gospodarki opartej na
wiedzy, Działanie 8.1
Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia
życia zawodowego i
prywatnego, pkt 23 w
tabeli (Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN), str. 196

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie
konkursu.

II.8.2 Działanie 8.2

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

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.

Minimalna wartość projektu - 100 000 PLN, o ile Instytucja
Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.
W przypadku OSI minimalna wartość projektu wynosi 5 000 000 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 pomniejszoną o kwotę
rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane
do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę

pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)

II.8.2 Poddziałanie 8.2.3
pkt. 23.Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN) str. 200

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu.

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

str. 199
47.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla
udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym.
Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
IK UP
Aktualizacja
zapisu ma na celu
jednoznaczne
rozróżnienie
wartości
minimalnej
dla
konkursu
otwartego oraz
dla konkursu OSI.
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przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień, o ile
Instytucja Pośrednicząca nie wskaże inaczej w Regulaminie konkursu.

48.

49.

II.8 Oś Priorytetowa VIII
Regionalne kadry
gospodarki opartej na
wiedzy, Działanie 8.3
Poprawa dostępu do
profilaktyki, diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powrót do
pracy, pkt 23 w tabeli
(Minimalna i maksymalna
wartość projektu (PLN),
s.205

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu.

II.9 Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne,
Działanie 9.1 Aktywna
integracja, pkt 23 w
tabeli (Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN), s.220

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs /nabór.

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego.

Wartość
minimalną
ustalono
w
oparciu
o
konsultacje z OSI.
Wprowadzona
zmiana
porządkująca
także w zakresie
maksymalnej
wartości projektu.
Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym.

Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
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w trybie
konkursowym i
pozakonkursowy
m.
50.

51.

52.

II.9 Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i zdrowotne,
pkt 23 w tabeli
(Minimalna i maksymalna
wartość projektu
(PLN),s.235

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

W przypadku wyboru operatora do realizacji usług minimalna
wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego.

II.9 Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne,
Działanie 9.3 Rozwój
ekonomii społecznej w
regionie, pkt 23 w tabeli
(Minimalna i maksymalna
wartość projektu (PLN),s.
245

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu/ Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego.

II.10.1 Infrastruktura

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom

Pomoc publiczna, w przypadku jest wystąpienia w danym projekcie,

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym i
pozakonkursowy
m.
Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym i
pozakonkursowy
m.
Wskazanie
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ochrony zdrowia, pkt 19,
str. 254

dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,

podstaw
prawnych
pomocy
publicznej

- Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art.
106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3).
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.

53.

II.10.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia, pkt. 29
Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia,
str. 257

Nie będą finansowane duże inwestycje o charakterze
opiekuńczo – pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim
prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy
dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz
psychicznie chorych.

Nie będą finansowane inwestycje ukierunkowane na duże instytucje
o charakterze opiekuńczo – pobytowym, zdefiniowane zgodnie z
polskim prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej
pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz
psychicznie chorych.

Dostosowanie do
zapisów RPO WSL
2014-2020

54.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych, pkt 19
Pomoc publiczna i pomoc
de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,

Pomoc publiczna, w przypadku jej wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

w szczególności:

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

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
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unijna lub krajowa
podstawa prawna), str.
262

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Europejskiej do pomocy de minimis.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.

55.

II.10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych, pkt 19
Pomoc publiczna i pomoc
de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna), str.
270

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

Pomoc publiczna, w przypadku jest wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
56.

Rozdział II, oś
priorytetowa X, działanie
10.4, pkt 19, str. 277

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia,

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia,
w szczególności:

W ramach IF nie
będzie ogłoszenia
o konkursie. Za
wybór pośrednika
finansowego
odpowiedzialny
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w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

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.

będzie Menadżer
Funduszu
Funduszy.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.
57.

58.

II.11 Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie
11.1 Ograniczenie
przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie
równego dostępu do
dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia
podstawowego i
średniego, pkt 23 w tabeli
(Minimalna i maksymalna
wartość projektu (PLN),
s.289

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość
alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego.

II.11 Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość

Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie

Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym i
pozakonkursowy
m.

Wprowadzone
zmiany mają na
celu ujednolicenie
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59.

11.2 Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego
do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie
zawodowe uczniów, pkt
23 w tabeli (Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN), s. 312

alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.

konkursu.

zapisów
dotyczących
minimalnej i
maksymalnej
wartości projektu
w trybie
konkursowym.

II.11.3 Działanie 11.3

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
IK UP

pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
str. 321

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla
udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

60.

II.11.3 pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 322

Minimalna wartość projektu – 1 000 000 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 – 1 000 000 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 pomniejszonej o kwotę
rezerwy finansowej koniecznej do przeznaczenia na projekty
wybrane do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz
o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień.

Zmiana
porządkująca w
zakresie
maksymalnej
wartości projektu.

61.

II.11.4
pkt. 2 Cele szczegółowe
działania/poddziałania str.
325

1. Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności
cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców
województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz
osób o niskich kwalifikacjach.

1. Uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w
zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych
mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób
starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
zatwierdzonymi
Wytycznymi
w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
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62.

II.11.4
pkt. 5 Typy projektów str.
325

1.
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze
umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

1.
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w
obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza
projektem w zakresie TIK i języków obcych.

63.

II.11.4 Działanie 11.4

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu.

pkt. 19 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)

W obecnej chwili funkcjonują już wszystkie podstawy prawne dla

Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
obszarze edukacji
na lata 2014-2020
z dnia 6.09.2016
r.
Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
zatwierdzonymi
Wytycznymi
w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
obszarze edukacji
na lata 2014-2020
z dnia 6.09.2016
r.
oraz
z
wprowadzonego
kryterium
dla
przedmiotowego
Poddziałania.
Dostosowanie do
zapisów wzoru
Pakietu
aplikacyjnego
stosowanego w
ramach RPO WSL
2014-2020 oraz
zgodnie z uwagą
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str. 328
64.

II.11.4 Poddziałanie 11.4.1
i 11.4.2 pkt. 23 Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 329

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

65.

II.11.4 Poddziałanie 11.4.3
pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 329

Minimalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji
przeznaczoną na konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy
finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do
dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej i podzieloną
przez liczbę subregionów województwa śląskiego.
Maksymalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji
przewidzianą na konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy
finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do
dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

66.

II.11.4
pkt.29 Dodatkowe
wyjaśnienia str. 330-332.

Brak

udzielania pomocy publicznej w ramach RPO.

IK UP

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 pomniejszoną o kwotę
rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane
do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę
przeznaczoną na mechanizm racjonalnych usprawnień.
Minimalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przeznaczoną na
konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną do
przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm
racjonalnych usprawnień i podzieloną przez liczbę subregionów
województwa śląskiego.
Maksymalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przewidzianą
na konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną do
przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm
racjonalnych usprawnień.
IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia i
kursy:

Zmiana
porządkująca w
zakresie
maksymalnej
wartości projektu.

a)

w przypadku kwalifikacji – zakończą się formalnym wynikiem
oceny i walidacją oraz będą dawać możliwość uzyskania
certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo

b) w przypadku kompetencji – będą dawać możliwość uzyskania
dokumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z
zaplanowanym we wniosku o dofinansowanie projektu lub
regulaminie konkursu etapami, o których mowa w Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
minimalną
i
maksymalną
wartością
projektu
określoną
w
kryterium
dla
przedmiotowego
Podziałania.
Zmiana korelująca
zapisy SZOOP z
zatwierdzonymi
Wytycznymi
w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
obszarze edukacji
na lata 2014-2020
z dnia 6.09.2016
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r.

Wsparcie
obejmuje
działania
ukierunkowane
na
przeprowadzenie walidacji (program formalnej oceny) i
certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez
uczestników wsparcia. W celu zapewnienia wysokiej jakości
działań realizowanych przy udziale interwencji EFS dążyć się
będzie do tego, aby system walidacji i certyfikacji stanowił
obligatoryjny element działań projektowych.

Wsparcie obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie
walidacji (program formalnej oceny) i certyfikacji umiejętności,
kwalifikacji
lub udokumentowania nabytych kompetencji
osiągniętych przez uczestników wsparcia. W celu zapewnienia
wysokiej jakości działań realizowanych przy udziale interwencji EFS
dążyć się będzie do tego, aby system walidacji i certyfikacji stanowił
obligatoryjny element działań projektowych.

W związku z powyższym:

W związku z powyższym:

1) W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
języków obcych, kursy lub szkolenia muszą kończyć się
otrzymaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego
zdobycie przez uczestników/ uczestniczki projektu
określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
2) W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi
obejmować kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem
zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników
projektu określonych kompetencji cyfrowych zgodnie
z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu
etapami.

1) W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
języków obcych, kursy lub szkolenia muszą zakończyć się
formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać
możliwość otrzymania certyfikatu zewnętrznego (nadania
kwalifikacji) potwierdzającego zdobycie przez uczestników/
uczestniczki projektu kwalifikacji językowych realizowanych
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego;
2) W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
umiejętności dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować
kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym
potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu
określonych
kwalifikacji
lub
uzyskaniem
dokumentu
potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych
zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu
etapami.

Szkolenia, o których mowa w pkt 6 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,
są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr
1 do Wytycznych i są rozliczane stawkami jednostkowymi
wskazanymi w tym załączniku. Poza stawkami jednostkowymi
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istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów związanych
z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu
zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego certyfikatu, o którym
mowa
w pkt 6.

W przypadku kompetencji cyfrowych, IZ RPO gwarantuje, że
zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia
kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników
projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie
określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi
we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których
mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Standard
wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni
osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2
do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020. Powyższy standard zostanie ujęty w
Regulaminie konkursu.

Szkolenia, o których mowa w pkt 6 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, są realizowane
wyłącznie w formie stacjonarnej, zgodnie z zakresem określonym w
załączniku nr 1 do Wytycznych i są rozliczane stawkami
jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku. Poza stawkami
jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów
związanych z:
a) zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego),
b) przeprowadzeniem egzaminu,
c) wydaniem certyfikatu,
d) pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia
dostępu w projekcie osób z niepełnosprawnościami,
e) koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną,
oraz
f) kosztów pośrednich.
Stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych
osobom z niepełnosprawnościami.

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni
osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020. Powyższy standard zostanie ujęty w Regulaminie
konkursu. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie
kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarze
Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie
zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do
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67.

II.12.1 Infrastruktura
wychowania
przedszkolnego, pkt 19
Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 337

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia. Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
naborze,
w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów z wykorzystaniem
podejścia popytowego rozumianego jako dystrybucji środków
opartych na możliwości dokonania samodzielnego wyboru formy
wsparcia przez osobę dorosłą -uczestnika projektu. Nie wiąże się
ono z realizacją projektu w oparciu o BUR (RUR).
Pomoc publiczna, w przypadku jest wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
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programów operacyjnych na lata 2014–2020.
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
Regulaminie konkursu.
68.

II.12.2 Infrastruktura
kształcenia zawodowego,
pkt 19 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 344

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Pomoc publiczna, w przypadku jest wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Każdorazowo zakres podstaw prawnych zostanie określony w
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Regulaminie konkursu.
69.

II.12.3 Instytucje
popularyzujące naukę, pkt
19 Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna), str. 349

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania
wsparcia, w szczególności:
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 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw
prawnych, zostaną opublikowane w ramach ogłoszenia o
konkursie.

Pomoc publiczna, w przypadku jest wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów prawa
krajowego i unijnego, w szczególności:
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.

Dodano krajowe
podstawy prawne
dotyczące zasad
udzielania
pomocy
publicznej

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
Zakres podstaw prawnych zostanie określony w wezwaniu do

43

złożenia wniosku o dofinansowanie.
70.

II.13 Oś Priorytetowa XIII
Pomoc Techniczna,

Brak wskaźnika

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia
stanowiska pracy

Dodanie
wskaźnika
produktu w celu
dostosowania do
zadań
realizowanych
przez
Beneficjenta

Tabela finansowa bez uwzględnienia podziału na RIT północny,
południowy i zachodni

Tabela finansowa z uwzględnieniem podziału na RIT północny,
południowy i zachodni

Doszczegółowieni
e tabeli

Brak zapisu

24.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020

Dodanie
aktualnych
wytycznych
krajowych

Pkt 4 Lista wskaźników
produktu
Str. 354

71.

Indykatywny plan
finansowy (wydatki
kwalifikowalne w EUR)
III.1 Tabela finansowa 1
str. 361

72.

V. Wykaz dokumentów
służących realizacji RPO
WSL 2014-2020
Wykaz rozporządzeń
krajowych i UE oraz
krajowych ustaw;
str.393

25.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–20
26.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na
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lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420
27.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020
28.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020
29.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi
doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020
30.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28
sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020
31.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015r.
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
32.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe,
badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz
studia wykonalności w ramach regionalnych programów
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operacyjnych na lata 2014-2020
33.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
73.

VI. Słownik
terminologiczny

brak

Pakiet aplikacyjny

Dodanie definicji

74.

Spis skrótów

brak

BUR

Dodanie skrótów

75.

Spis skrótów

FEAD,

brak

Usunięcie
skrótów nie
używanych w
dokumencie

KM,

KM RPO WSL 2014-2020,

LSI

LSI 2014

Modyfikacja
skrótów

KU,
MPiPS,
MRPiPS,
NCBR,
PO EWT,
PO IR,
PO PC,
SOD FIN
76.

Spis skrótów
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Lp.

Rodzaj wskaźnika,
nr działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika
1. Wstęp

Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Dotychczasowy zapis
Nowy zapis
Uzasadnienie

W Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO WSL na
lata 2014-2020 wymienione
zostały wskaźniki
obligatoryjne, które są
szczególnie istotne dla
monitorowania postępu
rzeczowego realizacji
Programu. W przypadku, gdy
w SZOOP RPO WSL na lata
2014-2020 (wiersz 3. i 4.)
uwzględniony został wskaźnik
oznaczony jako
"obligatoryjny" jego
wykazanie dla wnioskodawcy
jest wówczas obowiązkowe.
Obligatoryjność wskaźnika
związana jest z realizowanym
przez wnioskodawcę typem
projektu, gdy charakter jego
inwestycji wpisuje się w
zakres przedmiotowy
wskaźnika (wskaźnik jest
adekwatny do zakresu
projektu)
W SZOOP RPO WSL na lata
2014-2020 uwzględnione

W załączniku nr 2 do Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL na
lata 2014-2020 wymienione zostały
wskaźniki obligatoryjne, które są
szczególnie istotne dla monitorowania
postępu rzeczowego realizacji
Programu. Są to wskaźniki programowe.
W przypadku, gdy w SZOOP RPO WSL na
lata 2014-2020 (wiersz 3. i 4.)
uwzględniony został wskaźnik
oznaczony jako "obligatoryjny" jego
wykazanie dla wnioskodawcy jest
wówczas obowiązkowe. Dodatkowo
beneficjent ma obowiązek wykazania
wszystkich adekwatnych do typu i
zakresu projektu pozostałych
wskaźników.

Korekta zapisów

Obligatoryjność wskaźnika związana jest
z realizowanym przez wnioskodawcę
typem projektu, gdy charakter jego
inwestycji wpisuje się w zakres
przedmiotowy wskaźnika (wskaźnik jest
adekwatny do zakresu projektu)
W załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL
na lata 2014-2020 uwzględnione zostały
wskaźniki, które zgodnie ze Wspólną
Listą Wskaźników Kluczowych 2014
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zostały wskaźniki, które
zgodnie ze Wspólną Listą
Wskaźników Kluczowych 2014
(WLWK 2014) lub listą
zaproponowaną przez IZ RPO
WSL oznaczone zostały jako
wskaźniki agregujące. Na
poziomie projektu nie istnieje
bezpośrednia możliwość
wyboru wskaźnika
agregującego, natomiast
wnioskodawca zobowiązany
jest do ujęcia we wniosku o
dofinansowanie wartości dla
wskaźnika/wskaźników
wchodzących w skład
agregatu.

(WLWK 2014) lub listą zaproponowaną
przez IZ RPO WSL oznaczone zostały
jako wskaźniki agregujące. Na poziomie
projektu nie istnieje bezpośrednia
możliwość wyboru wskaźnika
agregującego, natomiast wnioskodawca
zobowiązany jest do ujęcia we wniosku
o dofinansowanie wartości dla
wskaźnika/wskaźników wchodzących w
skład agregatu.

2. Wszystkie osie priorytetowe

Dla wskaźników wskazanych w RPO WSL 2014-2020
dodano/pozostawiono zapis „obligatoryjny”.
Dla wskaźników nie wskazanych w RPO WSL 2014-2020
usunięto zapis „obligatoryjny”

3. Wskaźniki produktu/
Działanie 3.4

Brak zapisu

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (obligatoryjny)

Korekta techniczna – dodanie wskaźnika
programowego do tabeli

4. Wskaźniki produktu/
Działanie 13.1

Brak zapisu

Liczba zakupionych urządzeń oraz
elementów wyposażenia stanowiska
pracy

Dodanie wskaźnika produktu w celu dostosowania do
zadań realizowanych przez Beneficjenta
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Lp.

1.

Rozdział/podrozdział,
nr Osi Priorytetowej,
nr str.
Kryteria wyboru
projektów w ramach
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Kryteria oceny formalnej.
Kryterium nr 13 Zgodność projektu z
zasadami horyzontalnymi
Str. 8

Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
Aktualny zapis
Proponowany zapis
Uzasadnienie

Wnioskodawca wykazał
pozytywny lub neutralny wpływ
projektu na zasady horyzontalne
UE:
- zasadę partnerstwa,
- zasadę promowania równości
szans kobiet i mężczyzn,
- zasadę zrównoważonego
rozwoju,
- zasadę zachowania polityki
przestrzennej,
- zasadę niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami, m. in.
poprzez budowanie infrastruktury
w zgodzie z zasadą uniwersalnego
projektowania, tj. w taki sposób,
by mogła być użyta przez
wszystkich ludzi, w możliwie
szerokim zakresie, bez potrzeby
dodatkowej adaptacji.

Wnioskodawca wykazał pozytywny lub
neutralny wpływ projektu na zasady
horyzontalne UE:

Zmiana sposobu weryfikacji kryterium w
zakresie zasady niedyskryminacji

- zasadę partnerstwa,
- zasadę promowania równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę zachowania polityki przestrzennej
oraz pozytywny wpływ na zasadę
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ
na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnoprawnościami należy
rozumieć zapewnienie pełnej dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług,
technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych oraz wszelkich innych
produktów projektów dla wszystkich bez
względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności. Oznacza to działania
zgodne z zapisami prawa krajowego i
międzynarodowego (m.in. Konwencją ONZ o
prawach osób niepełnosprawnych, Prawem
budowlanym, Rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram
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2.

Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Kryteria
formalne,
Str. 10

Brak

Interoperacyjności) oraz realizowane z
uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
Kryterium:
Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu
rewitalizacji (jeśli dotyczy)
Definicja:
Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie
deklaracji wskazanej w pkt. B.10 (w przypadku
projektów finansowanych w ramach EFS)/B.9
(w przypadku projektów finansowanych w
ramach EFRR) Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych, że właściwy PR znajduje się w
Wykazie programów rewitalizacji
Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ
RPO WSL, dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/ , co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez PR
wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu
do wynikania projektu z PR weryfikowany
będzie opis wskazany w części B 4. Czy projekt
wynika z programu rewitalizacji?

Wprowadzenie kryterium na etap oceny
formalnej celem usprawnienia procesu oceny,
z równoczesną rezygnacją z kryterium
merytorycznego specyficznego w działaniu
10.3.
Doprecyzowanie nazwy kryterium i definicji
oraz ujednolicenie z kryteriami stosowanymi
dla oceny projektów wspieranych z EFS.
Zmiana na wniosek Ministerstwa Rozwoju.

Wynikanie z programu rewitalizacji jest
obligatoryjne dla projektów aplikujących o
dofinansowanie w ramach działania 10.3 i
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3.

Działanie 4.1
Kryterium nr 3.
Efektywność kosztowa
redukcji CO2 [sposób
weryfikacji],
Str. 40

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

fakultatywne dla projektów w pozostałych
działaniach.
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

4.

Działanie 4.1
Kryterium nr 4. Stopień
redukcji CO2
odprowadzanego do
atmosfery [sposób
weryfikacji],

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych

51

Str. 41

otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

5.

Działanie 4.1
Kryterium nr 5. Stopień
redukcji emisji pyłu PM10
[sposób weryfikacji],
Str. 41

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
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W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.
6.

Działanie 4.1
Kryterium nr 6.
Efektywność kosztowa
redukcji PM10 [sposób
weryfikacji],
Str. 42

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. Kwintyl
Ponadto: Najwyższą liczbę
punktów otrzymują projekty z
kwintyla zawierającego najwyższe
wartości danych.

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania
Ponadto: Najwyższą liczbę punktów otrzymują
projekty z kwartyla zawierającego najniższe
wartości danych.

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.
Ponadto: na skutek uwagi miasta Gorzyce
korekta omyłki pisarskiej. Zgodnie z logiką
racjonalności wydatkowania środków
publicznych najwyżej oceniane powinno być
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osiągnięcie najniższej wartości (zł)/jednostkę
wskaźnika
7.

Działanie 4.1
Kryterium nr 7.
Efektywność kosztowa
zainstalowanej mocy
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych [zł/MW]
[sposób weryfikacji],
Str. 42

J Punkty zostaną przyznane
poprzez zestawienie danych
pochodzących ze wszystkich
formalnie pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. Kwintyl
Ponadto: Najwyższą liczbę
punktów otrzymują projekty z
kwintyla zawierającego najwyższe
wartości danych.

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania
Ponadto: Najwyższą liczbę punktów otrzymują
projekty z kwartyla zawierającego najniższe
wartości danych.

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.
Ponadto: na skutek uwagi miasta Gorzyce
korekta omyłki pisarskiej. Zgodnie z logiką
racjonalności wydatkowania środków
publicznych najwyżej oceniane powinno być
osiągnięcie najniższej wartości (zł)/jednostkę
wskaźnika
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8.

Działanie 4.3
Kryterium nr 3.
Spełnienie wymagań
Dyrektywy 2010/31/UE
[definicja kryterium],
Str. 46

Wymiana indywidualnego źródła
ciepła na źródło opalane paliwem
gazowym lub biomasą, możliwe
jest w przypadku:
1.
takich budynków, w
których wraz z wymianą źródła
ciepła przeprowadza się
jednocześnie
termomodernizację (rozumiana
jako poprawa izolacyjności
przegród budowlanych w celu
zmniejszenia zapotrzebowania
na energię)
lub
2.
taka modernizacja
została już wykonana – dotyczy
sytuacji, gdy projekt realizuje
tylko 2 typ projektu wskazany w
SZOOP (tj. wymiana źródła
ciepła). Za wykonaną
modernizację uważane jest
osiągnięcie poziomu
zapotrzebowania na
nieodnawialną energię
pierwotną w stanie docelowym
oszczędności energii pierwotnej
na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej
określonego w audycie

Wymiana indywidualnego źródła ciepła na
źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą,
możliwe jest w przypadku:
1.
takich budynków, w których wraz z
wymianą źródła ciepła przeprowadza się
jednocześnie termomodernizację1 (rozumiana
jako poprawa izolacyjności przegród
budowlanych w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na energię)
lub
2.
taka modernizacja została już
wykonana2 – dotyczy sytuacji, gdy projekt
realizuje tylko 2 typ projektu wskazany w
SZOOP (tj. wymiana źródła ciepła). Za
wykonaną modernizację uważane jest
osiągnięcie poziomu zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną w stanie
docelowym oszczędności energii pierwotnej na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody użytkowej
określonego w audycie energetycznym
wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych EPH+W<150
kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok)

Dodano przypis celem złagodzenia wymogu
termomodernizacji dla budynków
zabytkowych, których zakres
termomodernizacji zależy od zgody i wskazań
konserwatora zabytków (zmiana zgodnie ze
stanowiskiem KE wyrażonej w piśmie
PO/regio.dga2(2016)3647792, pismo w
załączeniu)

1

W przypadku budynków
zabytkowych/historycznych (objętych ochroną
konserwatora zabytków) wymiana źródła ciepła
na źródło opalane paliwem gazowym lub
biomasą jest możliwe w obiektach, w których
realizowany jest jednocześnie minimalny zakres
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energetycznym wyrażonego
wskaźnikiem EPH+W dla
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych EPH+W<150
kWh/(m2×rok) i dla budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok)

termomodernizacji: wymiana okien na
podwójne/potrójne
(dwuszybowe/trzyszybowe), ocieplenie dachu
oraz wewnętrzna wentylacja z odzyskiem ciepła
(wszystkie trzy elementy są wymagane). Ww.
przegrody zewnętrzne powinny spełniać
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
obowiązujące przynajmniej dla roku 2014,
zgodne z załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz.
926)
1
W przypadku budynków
zabytkowych/historycznych (objętych ochroną
konserwatora zabytków) wymiana źródła ciepła
na źródło opalane paliwem gazowym lub
biomasą jest możliwe w obiektach, w których
zrealizowany jest przynajmniej minimalny
zakres termomodernizacji: wymiana okien na
podwójne/potrójne
(dwuszybowe/trzyszybowe), ocieplenie dachu
oraz wewnętrzna wentylacja z odzyskiem ciepła
(wszystkie trzy elementy są wymagane). Ww.
przegrody zewnętrzne powinny spełniać
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
obowiązujące przynajmniej dla roku 2014,
zgodne z załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz.
926)
9.

Działanie 4.3
Kryterium nr 7.
Efektywność kosztowa
zmniejszenia zużycia
energii [sposób
weryfikacji],
Str. 48

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

10. Działanie 4.3
Kryterium nr 8.
Efektywność kosztowa
redukcji CO2 [sposób

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
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weryfikacji],
Str. 48

Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

11. Działanie 4.3
Kryterium nr 9. Stopień
redukcji CO2
odprowadzanego do
atmosfery [sposób
weryfikacji],
Str. 49

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
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pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.
12. Działanie 4.3
Kryterium nr 10. Stopień
redukcji emisji pyłu PM10
[sposób weryfikacji],
Str. 49

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

13. Działanie 4.3

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
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Kryterium nr 11.
Efektywność kosztowa
redukcji PM10 [sposób
weryfikacji],
Str. 49

ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

14. Działanie 4.5 (typ 4)
Kryterium nr 4.
Efektywność kosztowa
zmniejszenia zużycia
energii [sposób
weryfikacji],
Str. 71

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
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3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

15. Działanie 4.5 (typ 4)
Kryterium nr 5.
Efektywność kosztowa
redukcji CO2 [sposób
weryfikacji],
Str. 71

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
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gradować na skali kwartyli.
16. Działanie 4.5 (typ 4)
Kryterium nr 6. Stopień
redukcji CO2
odprowadzanego do
atmosfery [sposób
weryfikacji],
Str. 71

Punkty zostaną przyznane poprzez
zestawienie danych pochodzących
ze wszystkich formalnie
pozytywnie ocenionych
projektów, a następnie
podzielenie skali na 5 kwintyli.
Najwyższą liczbę punktów
otrzymują projekty z kwintyla
zawierającego najniższe wartości
danych.
4 pkt. – 1. kwintyl
3 pkt. – 2. kwintyl
2 pkt. – 3. kwintyl
1 pkt. – 4. kwintyl.
0 pkt. – 5. kwintyl

Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie
danych pochodzących ze wszystkich projektów
złożonych w ramach naboru, a następnie
podzielenie skali na 4 kwartyle.
Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z
kwartyla zawierającego najniższe wartości
danych. 0 pkt zostanie przyznane w przypadku
niewykazania ocenianej wartości.
4 pkt. – 1. kwartyl
3 pkt. – 2. kwartyl
2 pkt. – 3. kwartyl
1 pkt. – 4. kwartyl.
0 pkt. – brak wykazania

Propozycja zmiany sposobu weryfikacji
kryterium powstała na podstawie
dotychczasowego zastosowania kryterium do
oceny wniosków. Podział na kwintyle w
przypadku zbyt małej liczby projektów w
naborze oraz w przypadku projektów o
zbliżonych wartościach poszczególnych
badanych wskaźników skazuje na 0 lub 1 punkt
projekty z nieznacznie gorszymi wynikami, w
przypadku skumulowania najniższych ocen za
kryteria oceniane poprzez kwintyle może to
prowadzić do oceny negatywnej projektów
wartościowych (pod względem osiąganych
wskaźników) ale z nieznacznie gorszymi
wynikami od projektów ocenionych
pozytywnie.
W wyniku rozmów z KE proponuje się
przyznawanie punktacji 0 za niewykazanie
wpływu projektu na dany wskaźnik czy
kryterium, natomiast pozostałe wartości
gradować na skali kwartyli.

17.
Działanie 5.3 Kryterium
nr 5. Ocena efektów
mnożnikowych,
Str. 93

Punktowe: 0 - 4

Punktowe: 0 - 4

2 punkty - wnioskodawca zakłada
w projekcie i potrafi udowodnić
zastosowanie rozwiązań
wpływających na poprawę
efektywności energetycznej,
1 punkt - w wyniku realizacji

2 punkty - wnioskodawca zakłada w projekcie i
potrafi udowodnić zastosowanie rozwiązań
wpływających na poprawę efektywności
energetycznej,
1 punkt - w wyniku realizacji projektu
wykazano w okresie trwałości minimum 2 %

Autokorekta - Doprecyzowanie przyznania 0
punktów.
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18.
Działanie 5.3 Kryterium
nr 6.
Ocena oferty kulturalnej,
Str. 94

projektu wykazano w okresie
trwałości minimum 2 % wzrost
udziału środków
pozabudżetowych w ogólnych
finansowania działalności albo
wskazano inne niż dotychczasowe
źródła finansowania infrastruktury
będącej przedmiotem projektu,
1 punkt - wnioskodawca wykazał
poprawę efektywności
funkcjonowania infrastruktury
będącej przedmiotem projektu
(bez uwzględniania poprawy
efektywności energetycznej),
popartą stosownymi wyliczeniami
w zakresie przyjętej jednostki
odniesienia (np. koszt utrzymania
m2 pow. użytkowej). W
przypadku realizacji projektu w
obiekcie, który nie był
wykorzystywany przed realizacją
projektu przez minimum 2 lata,
punkt zostaje przyznany bez
udowodnienia poprawy
efektywności funkcjonowania
infrastruktury.
Suma: max 4 pkt.
Punktowe: 0 - 4

wzrost udziału środków pozabudżetowych w
ogólnych kosztach finansowania działalności
albo wskazano inne niż dotychczasowe źródła
finansowania infrastruktury będącej
przedmiotem projektu,
1 punkt - wnioskodawca wykazał poprawę
efektywności funkcjonowania infrastruktury
będącej przedmiotem projektu (bez
uwzględniania poprawy efektywności
energetycznej), popartą stosownymi
wyliczeniami w zakresie przyjętej jednostki
odniesienia (np. koszt utrzymania m2 pow.
użytkowej). W przypadku realizacji projektu w
obiekcie, który nie był wykorzystywany przed
realizacją projektu przez minimum 2 lata, punkt
zostaje przyznany bez udowodnienia poprawy
efektywności funkcjonowania infrastruktury,
0 punktów - w wyniku realizacji projektu nie
wystąpiły efekty mnożnikowe.
Suma: max 4 pkt.

1 punkt - stworzenie nowej oferty
kulturalnej
powstałej w wyniku realizacji
projektu, w porównaniu z
dotychczasową działalnością

1 punkt - stworzenie nowej oferty kulturalnej
powstałej w wyniku realizacji projektu, w
porównaniu z dotychczasową działalnością
kulturalną w danym obiekcie,
1 punkt - stworzenie warunków w zakresie

Punktowe: 0 - 4

Autokorekta - Doprecyzowanie przyznania 0
punktów.
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kulturalną w danym obiekcie,
1 punkt - stworzenie warunków w
zakresie infrastruktury do
rozwoju/ powstania nowej oferty
kulturalnej,
1 punkt - podniesienie
atrakcyjności turystycznokulturowej regionu poprzez
prowadzenie działań o
charakterze edukacyjnym
(edukacja, zwiedzanie,
wydarzenia),
1 punkt - w wyniku realizacji
projektu nastąpi ożywienie
społeczno – gospodarcze w
najbliższym otoczeniu.

19.

infrastruktury do rozwoju/ powstania nowej
oferty kulturalnej,
1 punkt - podniesienie atrakcyjności
turystyczno-kulturowej regionu poprzez
prowadzenie działań o charakterze
edukacyjnym (edukacja, zwiedzanie,
wydarzenia),
1 punkt - w wyniku realizacji projektu nastąpi
ożywienie społeczno – gospodarcze w
najbliższym otoczeniu,
0 punktów - w wyniku realizacji projektu nie
wystąpi sytuacja wskazana powyżej.
Suma: max 4 pkt

Suma: max 4 pkt
Punktacja: 0 - 4

Punktacja: 0 - 4

4 punkty - obiekt będzie otwarty
co najmniej 6 dni w tygodniu,
minimum przez 8 godzin na dobę,
w tym co najmniej raz w tygodniu
w godzinach popołudniowych (to
jest do 19:00),
2 punkty - obiekt będzie otwarty
co najmniej 6 dni w tygodniu,
minimum przez 6 godzin na dobę,
w tym co najmniej raz w tygodniu
w godzinach popołudniowych (to
jest do 18:00),
0 punktów – obiekt czynny mniej
niż 6 dni w tygodniu i krócej niż 6

4 punkty - obiekt będzie ogólnodostępny,
otwarty 7 dni w tygodniu, nie mniej niż 5 godzin
na dobę, w tym co najmniej raz w tygodniu w
godzinach popołudniowych (to jest do 20:00)
oraz udostępniany każdorazowo na prośbę
zwiedzających lub po uprzednim umówieniu
zwiedzania
3 punkty - obiekt będzie otwarty co najmniej 6
dni w tygodniu, minimum przez 8 godzin na
dobę, w tym co najmniej raz w tygodniu w
godzinach popołudniowych (to jest do 19:00),
2 punkty - obiekt będzie otwarty co najmniej 6
dni w tygodniu, minimum przez 6 godzin na
dobę, w tym co najmniej raz w tygodniu w

Działanie 5.3
Kryterium nr 7. Ocena
możliwości korzystania z
infrastruktury
będącej
przedmiotem projektu,
Str. 95

W wyniku analizy korespondencji zewnętrznej
doprecyzowano sposób weryfikacji kryterium
nr 7.
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godzin na dobę.
Punkty w ramach kryterium nie
podlegają sumowaniu.

20. Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Kryteria
dla Działania 6.2
Transport kolejowy, Typ
2,

Typ 2. Modernizacja i rewitalizacja
linii kolejowych.

godzinach popołudniowych (to jest do 18:00),
1 punkt - obiekt będzie otwarty co najmniej 6
dni w tygodniu, minimum przez 4 godziny na
dobę, w tym co najmniej raz w tygodniu w
godzinach popołudniowych (to jest do 17:00),
0 punktów – obiekt nie spełniający
ww.wymagań.
Punkty w ramach kryterium nie podlegają
sumowaniu.
Typ 2. Modernizacja i rehabilitacja rewitalizacja
linii kolejowych.

Dostosowanie do nazwy typu projektu ujętej w
SZOOP.

Str. 111
21. Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Kryteria
dla Działania 10.3.

22. Kryteria wyboru

Kryterium:
Program Rewitalizacji
Definicja:
Projekt wynika z Programu
Rewitalizacji zgodnego z
Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Programy Rewitalizacji podlegają
ocenie przez Zespół ds.
rewitalizacji.
Kryterium:

Brak

Kryterium przeniesione na etap oceny
formalnej w nowym brzmieniu.

Kryterium:

Doprecyzowanie nazwy kryterium i definicji
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projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Kryteria
merytoryczne dodatkowe
Kryterium nr 3,
Str. 135

23. Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Kryteria
merytoryczne dodatkowe
Kryterium nr 13,

Program Rewitalizacji
Definicja:
Projekt wynika z Programu
Rewitalizacji zgodnego z
Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Programy Rewitalizacji podlegają
ocenie przez Zespół ds.
rewitalizacji.

Brak

Wynikanie projektu z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu
rewitalizacji.
Definicja:
Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie
oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie
deklaracji wskazanej w pkt. B.10 (w przypadku
projektów finansowanych w ramach EFS)/B.9
(w przypadku projektów finansowanych w
ramach EFRR) Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych, że właściwy PR znajduje się w
Wykazie programów rewitalizacji
Województwa Śląskiego prowadzonym przez IZ
RPO WSL, dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/ , co
będzie równoznaczne ze spełnieniem przez PR
wymogów określonych w Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. W odniesieniu
do wynikania projektu z PR weryfikowany
będzie opis wskazany w części B 4. Czy projekt
wynika z programu rewitalizacji?
Kryterium:
Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny
poprzemysłowe i zdegradowane”

oraz ujednolicenie z kryteriami stosowanymi
dla oceny projektów wspieranych z EFS.
Zmiana na wniosek Ministerstwa Rozwoju.

Wprowadzenie dodatkowego kryterium.

Definicja:
W ramach kryterium przyznane zostaną punkty
dla tych projektów, które przynajmniej w części
realizowane są na terenach poprzemysłowych
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Str. 137

24. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria formalne
Str. 139

lub zdegradowanych, umieszczonych w
Ogólnodostępnej Platformie Informacji „Tereny
poprzemysłowe i zdegradowane”, dostępnej
pod adresem http://www.orsip.pl/web/opitpp
Poprawność wypełnienia wniosku
oraz spójność zapisów

Poprawność wypełnienia wniosku oraz
spójność zapisów

Wszystkie wymagane pola w
formularzu wniosku zostały
wypełnione zgodnie z Instrukcją
wypełniania wniosku.

Wszystkie wymagane pola w formularzu
wniosku zostały wypełnione zgodnie z
Instrukcją wypełniania wniosku.
Wniosek został prawidłowo podpisany.

Weryfikowane będzie również czy
wskaźniki produktu i rezultatu
zostały wybrane zgodnie z opisem
znajdującym się w Instrukcji
wypełniania wniosku.
Weryfikowana będzie również
spójność zapisów wniosku.

25. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2

Doprecyzowanie zapisów odnośnie
prawidłowego podpisu w zakresie kryterium
badającego poprawność wypełnienia wniosku

Weryfikowane będzie również czy wskaźniki
produktu i rezultatu zostały dobrane
odpowiednio do zakresu rzeczowego projektu,
w tym wszystkie wskaźniki obligatoryjne (jeśli
dotyczą danego zakresu projektu), czy
wykazano metodologię wyliczenia wskaźników,
tj. opis szacowania, pomiaru i monitorowania
wskaźnika i czy przedstawiona metodologia jest
weryfikowalna i umożliwia rozliczenie
wskaźników projektu.

Projekt spełnia zasady udzielania
pomocy publicznej

Weryfikowana będzie również spójność
zapisów wniosku.
Projekt spełnia zasady udzielania pomocy
publicznej

W ramach kryterium eksperci
zweryfikują, czy projekt jest
zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z

W ramach kryterium eksperci zweryfikują, czy
projekt jest zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr

Doprecyzowanie opisu, zgodnie z którym
wniosek będzie podlegał weryfikacji w zakresie
zgodności z warunkami określonymi w pakiecie
aplikacyjnym
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Kryteria merytoryczne
Str. 149

26. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne
Str. 145

Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr
1303/2013 oraz
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
651/2014.
Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi

W kryterium tym weryfikowane
będzie, czy projekt ma co
najmniej neutralny wpływ na
realizację poniższych zasad:
- zasadę równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę równości szans i
niedyskryminacji,

1303/2013 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014. Zweryfikowana również zostanie
zgodność projektu z warunkami określonymi w
pakiecie aplikacyjnym dla konkursu.
Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na realizację
poniższych zasad:
- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę partnerstwa,
- zasadę zachowania zasady polityki
przestrzennej.

Ujednolicono polityki zgodnie z umową
partnerstwa

Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku
wskazania
przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta
stosownego
uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.

- zasadę zrównoważonego
rozwoju,
- zasadę partnerstwa.

Przez neutralny wpływ należy
rozumieć działania, które
wynikają ze stosowania
obowiązujących przepisów i norm
prawa (np. zatrudnienie osoby
bez względu na m.in. płeć, wiek,
rasę, religię, narodowość,
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przekonania polityczne,
przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną)
powszechnie obowiązujących, do
stosowania których
Wnioskodawca jest zobligowany.
27. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne, nr
11 Zgodność projektu z
zasadą dostępności dla
osób z
niepełnosprawnościami
Str. 150

W kryterium tym będzie
weryfikowane czy projekt jest
zgodny z art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 oraz
Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet
mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na zasadę
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami.
Należy przez to rozumieć zapewnienie pełnej
dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich
innych produktów projektów dla wszystkich bez
względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności. Oznacza to działania
realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz zgodne z zapisami prawa
krajowego i międzynarodowego (m.in.
Konwencją ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, Prawem budowlanym,
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013, Wytyczne w zakresie
realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet mężczyzn w ramach funduszy

Dostosowanie brzmienia kryterium do zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
oraz stanowiska służb Komisji Europejskiej
wyrażonego w piśmie z dnia 14.03.2016 r.,
znak: AK/regio.dga2.h.2(2016)1194095.

69

unijnych na lata 2014-2020).
28. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne
Str. 151

29. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne
Str. 152

Realność wskaźników

Realność wskaźników

Weryfikowane będzie, czy
wskazane we wniosku wskaźniki
są weryfikowalne, odzwierciedlają
cele projektu, są adekwatne do
danego rodzaju projektu oraz są
możliwe do osiągnięcia przy
założonym sposobie realizacji.

W kryterium weryfikowane będzie to, czy
zaplanowane do osiągnięcia w projekcie efekty
w postaci wskaźników są możliwe do
zrealizowania przy pomocy działań
zaplanowanych w projekcie. Kryterium nie jest
spełnione, kiedy ekspert uzna, że oszacowane
wartości wskaźników są zbyt wysokie lub zakres
działań jest niewystarczający do ich osiągnięcia
w zadeklarowanej wartości.

Efektywność

Efektywność

Kryterium otwarte (poniższe
rozwiązania nie stanowią katalogu
zamkniętego).
W kryterium oceniane będzie
m.in. czy planowane efekty (m.in.
finansowe) są proporcjonalne w
stosunku do planowanych do
poniesienia
lub zaangażowania nakładów
inwestycyjnych, zasobów
infrastrukturalnych, ludzkich,
know-how itp.
Ocenie podlegać będzie nie tylko
kwestia ilościowa efektów
projektu wykazanych np. w
postaci liczby wdrożonych
produktów, ale również

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie
stanowią katalogu zamkniętego).
W kryterium oceniane będzie m.in. czy
planowane efekty (m.in. finansowe) są
proporcjonalne w stosunku do planowanych do
poniesienia lub zaangażowania nakładów
inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych,
ludzkich, know-how itp.
Ocenie podlegać będzie nie tylko kwestia
ilościowa efektów projektu wykazanych np. w
postaci liczby wdrożonych produktów, ale
również kwestia jakościowa otrzymanego
produktu oraz rezultatu.

Doprecyzowano zapis

Wyodrębniono ocenę dodatkowości funduszy
strukturalnych do nowego kryterium wraz z
punktacją

Punktowe podstawowe
0-6

70

kwestia jakościowa otrzymanego
produktu oraz rezultatu.

Ocena merytoryczna

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie również wpływ
wnioskowanej wartości
dofinansowania na realizację
zasady dodatkowości funduszy
strukturalnych.
Premiowane będą projekty, w
których procent dofinansowania
jest niższy od maksymalnego
przewidzianego w danym
rozporządzeniu o co najmniej
5 punktów %.
Przy ocenie pod uwagę brane
będą wyłącznie wydatki
kwalifikowane wskazane we
wniosku o dofinansowanie,
ponoszone w ramach
dominującego rodzaju pomocy
(np. art. 25 rozporządzenia
651/2014,RPI).
Punktowe podstawowe
0-8
Ocena merytoryczna
30. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju

Brak

Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych

Nowe kryterium wyodrębnione z kryterium
„Efektywność”

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie

71

Regionalnego

wpływ wnioskowanej wartości dofinansowania
na realizację zasady dodatkowości funduszy
strukturalnych.
Premiowane będą projekty, w których procent
dofinansowania jest niższy od maksymalnego
przewidzianego w danym rozporządzeniu o co
najmniej
5 punktów %.
Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie
wydatki kwalifikowane wskazane we wniosku o
dofinansowanie, ponoszone w ramach
dominującego rodzaju pomocy (np. art. 25
rozporządzenia 651/2014,RPI).

Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne
Str. 152

Punktowe podstawowe
0-2
Ocena merytoryczna
31. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.2
Kryteria merytoryczne
Str. 153

Dodatkowe efekty

Dodatkowe efekty

Kryterium otwarte (poniższe
rozwiązania nie stanowią katalogu
zamkniętego).
W kryterium oceniane będzie
m.in.:
- wprowadzenie/rozwój
działalności eksportowej w
przedsiębiorstwie,
- wzrost konkurencyjności,
- wpływ na rozwój branży,
- projekt badawczy obejmuje
działania związane z

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie
stanowią katalogu zamkniętego).
W kryterium oceniane będzie m.in.:
- wprowadzenie/rozwój działalności
eksportowej w przedsiębiorstwie,
- wzrost konkurencyjności,
- wpływ na rozwój branży,
- projekt badawczy obejmuje działania
związane z uruchomieniem pierwszej produkcji,
- użyteczność wyników projektu dla wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw działających
w województwie śląskim,

uwzględniono uwagę IK UP doprecyzowując
zapis odnoszący się do realizacji polityk
horyzontalnych

72

uruchomieniem pierwszej
produkcji,
- użyteczność wyników projektu
dla wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w
województwie śląskim,
- występuje niskie nasycenie
danym
produktem/usługą/technologią na
rynku docelowym,
- wzrost nakładów na B+R.
- pozytywna realizacja polityk
horyzontalnych (która nie wynika
wprost z prawa, lecz stanowi
rozwiązania dodatkowe),

32. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie także wpływ
projektu na zwiększenie
potencjału innowacyjnego
województwa śląskiego. Ocena
kryterium zostanie dokonana na
podstawie m.in. charakteru
prowadzonych badań,
zaangażowania zespołu
badawczego, zasobów
technicznych itp. Premiowane
będą projekty, w które
zaangażowane są jednostki
naukowe/uczelnie/instytuty
badawcze bądź też ich pracownicy
(naukowcy, doktoranci).
Zgodność projektu z zasadami

- występuje niskie nasycenie danym
produktem/usługą/technologią na rynku
docelowym,
- wzrost nakładów na B+R.
- realizacja polityk horyzontalnych, która nie
wynika wprost z prawa, lecz stanowi
rozwiązania dodatkowe (np. utworzenie
miejsca pracy dla osoby z
niepełnosprawnością),
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
także wpływ projektu na zwiększenie
potencjału innowacyjnego województwa
śląskiego. Ocena kryterium zostanie dokonana
na podstawie m.in. charakteru prowadzonych
badań, zaangażowania zespołu badawczego,
zasobów technicznych itp. Premiowane będą
projekty, w które zaangażowane są jednostki
naukowe/uczelnie/instytuty badawcze bądź też
ich pracownicy (naukowcy, doktoranci).

Brak

Ocena kryterium została przeniesiona na etap
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Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.3
Kryteria formalne
Str. 155

horyzontalnymi

oceny merytorycznej

Wnioskodawca wykazał
pozytywny lub neutralny wpływ
projektu na zasady horyzontalne
UE:
- zasadę partnerstwa,
- zasadę promowania równości
szans kobiet i mężczyzn,
- zasadę zrównoważonego
rozwoju,
- zasadę zachowania polityki
przestrzennej,
- zasadę niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami, m. in.
poprzez budowanie infrastruktury
w zgodzie z zasadą uniwersalnego
projektowania, tj. w taki sposób,
by mogła być użyta przez
wszystkich ludzi, w możliwie
szerokim zakresie, bez potrzeby
dodatkowej adaptacji.

33. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju

Brak

Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi
Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na realizację

Przeniesiono ocenę z etapu oceny formalnej
do oceny merytorycznej
Ujednolicono polityki zgodnie z umową
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Regionalnego

poniższych zasad:
- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę partnerstwa,
- zasadę zachowania zasady polityki
przestrzennej.

Kryteria dla Działania 1.3
Kryteria merytoryczne
Str. 161

partnerstwa
Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku wskazania przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta stosownego
uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.
Ogólne zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna

34. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 1.3
Kryteria merytoryczne
Str. 162

Brak

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełno sprawnościami
Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na:
- zasadę promowania równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę zapobiegania dyskryminacji
- zasadę dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami.
Należy przez to rozumieć zapewnienie pełnej
dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich

Przeniesiono ocenę z etapu oceny formalnej
do oceny merytorycznej i wydzielono jako
osobne kryterium ze względu na wagę
dostępności projektu dla osób z
niepełnosprawniościami.
Dostosowanie brzmienia kryterium do zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
oraz stanowiska służb Komisji Europejskiej
wyrażonego w piśmie z dnia 14.03.2016 r.,
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innych produktów projektów dla wszystkich bez
względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności. Oznacza to działania
realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz zgodne z zapisami prawa
krajowego i międzynarodowego (m.in.
Konwencją ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, Prawem budowlanym,
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013, Wytyczne w zakresie
realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020).

znak: AK/regio.dga2.h.2(2016)1194095.
Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku wskazania przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta stosownego
uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.

Ogólne zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna
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35. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Klasyfikacja kryteriów
wyboru projektów
Str. 173

a.

36. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego

W ramach działań RPO WSL
2014-2020 wdrażanych przez
Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości stosowane
będą następujące podstawowe
rodzaje kryteriów dokonywania
wyboru projektów:
3. Formalne :
a) zerojedynkowe
niepodlegające
uzupełnieniom;
b) zerojedynkowe
podlegające
uzupełnieniom.
4. Merytoryczne
c) Punktowe
zerojedynkowe: kryteria
dopuszczające, których
spełnienie jest
warunkiem dalszej oceny
projektu;
d) Punktowe
podstawowe:
punktowane w zależności
od stopnia ich
wypełnienia;
e) Punktowe dodatkowe:
oceniane po osiągnięciu
w kryteriach punktowych
podstawowych min 21
pkt.
Kwalifikowalność przedmiotowa

W ramach działań RPO WSL 2014-2020
wdrażanych przez Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości stosowane będą następujące
podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania
wyboru projektów:
1.

2.

Poprawiono numeracje na właściwą
Zmieniono zapisy poprzez dodanie kryterium
strategicznego – dodatkowego i usunięcie 2
kryteriów punktowych dodatkowych

Formalne :
a) zerojedynkowe niepodlegające
uzupełnieniom;
b) zerojedynkowe podlegające
uzupełnieniom.
Merytoryczne
a) Punktowe zerojedynkowe: kryteria
dopuszczające, których spełnienie jest
warunkiem dalszej oceny projektu;
b) Punktowe podstawowe: punktowane
w zależności od stopnia ich
wypełnienia;
c) Punktowe strategiczne - dodatkowe:
oceniane po osiągnięciu w kryteriach
punktowych podstawowych min 21
pkt.

Kwalifikowalność przedmiotowa projektu

Usunięty zapis nie dotyczył Działania 3.2
uwzględniony został przy kryterium w
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Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria formalne
Str. 175

projektu
Weryfikowane będzie czy projekt
wpisuje się w działanie RPO WSL,
dla którego dedykowany jest
konkurs oraz czy realizuje jego
cele, tj. w przypadku działania 3.2
czy
projekt
prowadzi
do
zwiększenia
zastosowania
innowacji w MŚP i zwiększenia
konkurencyjności gospodarki oraz
wzrostu
konkurencyjności
przedsiębiorstw.
Szczegółowe
zapisy na ten temat znajdują się w
SZOOP RPO WSL.
Dodatkowo w ramach działania
1.2 weryfikowane będzie czy
projekt
powiązany
jest
z
kierunkami
rozwoju
technologicznego
określonymi
w RIS WSL 2013-2020 (dot.
inteligentnych
specjalizacji
regionalnych
wskazanych
w
Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na lata
2013-2020).
Weryfikacja
na
podstawie
PKD
projektu,
dodatkowo w przypadku typu
projektu tworzenie lub rozwój
istniejącego zaplecza badawczo –
rozwojowego
w
przedsiębiorstwach służącego ich
działalności
innowacyjnej
weryfikacja
na
podstawie

Działaniu 1.2
Weryfikowane będzie czy projekt wpisuje się w
działanie RPO WSL, dla którego dedykowany
jest konkurs oraz czy realizuje jego cele, tj.
w przypadku działania 3.2 czy projekt prowadzi
do zwiększenia zastosowania innowacji w MŚP i
zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w
SZOOP RPO WSL.

Doprecyzowanie zapisów w związku z
występowaniem tylko jednego typu projektu
dla Działania 3.2

Miejsce realizacji Projektu jest zgodne z
zapisami SZOOP RPO WSL.
W kryterium zostanie zweryfikowana również
zgodność zakresu rzeczowego projektu z typem
przewidzianym w SZOOP RPO WSL dla danego
działania. Weryfikacja przeprowadzona
zostanie na podstawie przedstawionego opisu
projektu (wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne). Zakres rzeczowy projektu
oraz założone cele i rezultaty muszą być zgodne
z wybranym typem projektu.
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załączonego do wniosku planu
prac badawczych).
Miejsce realizacji Projektu jest
zgodne z zapisami SZOOP RPO
WSL.
W kryterium zostanie
zweryfikowana również zgodność
zakresu rzeczowego projektu z
typami przewidzianymi w SZOOP
RPO WSL dla danego działania.
Weryfikacja przeprowadzona
zostanie na podstawie
przedstawionego opisu projektu
(wydatki kwalifikowalne
i niekwalifikowalne). Zakres
rzeczowy projektu oraz założone
cele i rezultaty muszą być zgodne
z wybranym/wybranymi
typem/typami projektu.
37. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria formalne
Str. 175

Kwalifikowalność
wnioskodawcy

podmiotowa

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli
dotyczy)
są
podmiotami
kwalifikującymi się do wsparcia w
ramach działania, zgodnie z RPO
WSL 2014-2020 oraz z zapisami
SZOOP RPO WSL.
W kryterium tym zostanie również
zweryfikowane
to,
czy
Wnioskodawca oraz partnerzy

Kwalifikowalność podmiotowa wnioskodawcy
Wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym
się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z
RPO WSL 2014-2020 oraz z zapisami SZOOP
RPO WSL.

Doprecyzowanie zapisów w celu ich
adekwatności wyłącznie dla Działania 3.2

W
kryterium
tym
zostanie
również
zweryfikowane to, czy Wnioskodawca nie
podlega wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie:
a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
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(jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie:
a) art. 207 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769);

finansach publicznych
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października
2002
r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012
r. poz. 768 z późn. zm.).
Weryfikacja nastąpi w oparciu o złożone
oświadczenia Wnioskodawcy .

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r.
poz. 768 z późn. zm.).
Weryfikacja nastąpi w oparciu o
złożone oświadczenia
Wnioskodawcy oraz partnerów
(jeśli dotyczy).
38. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2

Zgodność z zapisami
Rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. U. UE L 187 z
26.06.2014) oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Zgodność z zapisami Rozporządzenia Komisji
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach

Doprecyzowanie zapisów w celu ich
adekwatności wyłącznie dla Działania 3.2
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Kryteria formalne
Str. 175

z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata
2014–2020

regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020

W
ramach
kryterium
weryfikowane będzie czy:

- Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem
znajdującym się w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia
Komisji
(UE)
NR
651/2014
z
dnia
17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L 187 z
26.06.2014).

- Wnioskodawca oraz partnerzy
(jeśli
dotyczy)
nie
jest/są
przedsiębiorstwem znajdującym
się w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 ust. 18
Rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014
z
dnia
17 czerwca 2014 r. (Dz. U. UE L
187 z 26.06.2014).
- Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów
działalności
wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy:

- Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów
działalności
wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia
- Zachowany został efekt zachęty
- Projekt nie został rozpoczęty przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie

- Zachowany został efekt zachęty
- Projekt nie został rozpoczęty
przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie
39. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi

Brak

Ocena kryterium została przeniesiona na etap
oceny merytorycznej

W kryterium tym weryfikowane
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Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria formalne
Str. - 176

będzie, czy projekt ma co
najmniej neutralny wpływ na
realizację poniższych zasad:
- zasadę równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami,
- zasadę zrównoważonego
rozwoju,
- zasadę partnerstwa.
Przez neutralny wpływ należy
rozumieć działania, które
wynikają ze stosowania
obowiązujących przepisów i norm
prawa (np. zatrudnienie osoby
bez względu na m.in. płeć, wiek,
rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne,
przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną)
powszechnie obowiązujących, do
stosowania których
Wnioskodawca jest zobligowany.
Zerojedynkowe
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0/1 podlegające uzupełnieniom istnieje możliwość jednorazowej
korekty braków formalnych oraz
oczywistych omyłek
Ocena Formalna
40. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria formalne
Str. 177

Poprawność wypełnienia wniosku
oraz spójność zapisów

Poprawność wypełnienia wniosku oraz
spójność zapisów

Wszystkie wymagane pola w
formularzu
wniosku
zostały
wypełnione zgodnie z Instrukcją
wypełniania wniosku.

Wszystkie wymagane pola w formularzu
wniosku zostały wypełnione zgodnie z
Instrukcją wypełniania wniosku.

Weryfikowane będzie również czy
wskaźniki produktu i rezultatu
zostały wybrane zgodnie z opisem
znajdującym się w Instrukcji
wypełniania wniosku.
Weryfikowana będzie również
spójność zapisów wniosku

Doprecyzowanie zapisów odnośnie
prawidłowego podpisu w zakresie kryterium
badającego poprawność wypełnienia wniosku

Wniosek został prawidłowo podpisany.
Weryfikowane będzie również czy wskaźniki
produktu i rezultatu zostały dobrane
odpowiednio do zakresu rzeczowego projektu,
w tym wszystkie wskaźniki obligatoryjne (jeśli
dotyczą danego zakresu projektu), czy
wykazano metodologię wyliczenia wskaźników,
tj. opis szacowania, pomiaru i monitorowania
wskaźnika i czy przedstawiona metodologia jest
weryfikowalna i umożliwia rozliczenie
wskaźników projektu.
Weryfikowana będzie również spójność
zapisów wniosku.

41. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju

Wniosek otrzymuje ocenę
pozytywną w przypadku uzyskania
co najmniej 21 punktów (60%
możliwych do otrzymania).

Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w
przypadku uzyskania co najmniej 21 punktów
(60% możliwych do otrzymania). Projekty, które
uzyskają mniej niż 21 punktów nie kwalifikują

Zmieniono zapisy poprzez dodanie kryterium
strategicznego – dodatkowego i usunięcie 2
kryteriów punktowych dodatkowych
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Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 178

Projekty, które uzyskają mniej niż
21 punktów nie kwalifikują się do
wsparcia.
Po uzyskaniu przez projekt
minimalnej liczby 21 punktów
projekt zostaje oceniony w
kryteriach dodatkowych.
Kryteria punktowe podstawowe i
dodatkowe nie podlegają
weryfikacji w przypadku
niespełnienia kryteriów
punktowych zerojedynkowych.
Kryteria punktowe dodatkowe nie
podlegają weryfikacji w przypadku
niespełnienia kryteriów
punktowych podstawowych.

W ramach każdego kryterium
przyznawane będzie od 0 do
maksymalnie 8 punktów (przy
czym nie stosuje się punktów
ułamkowych), które określają
stopień spełnienia kryterium
przez oceniany projekt. Oznacza
to, że np.:


się do wsparcia.
Po uzyskaniu przez projekt minimalnej liczby 21
punktów projekt zostaje oceniony w kryterium
strategicznym - dodatkowym.
Kryteria punktowe podstawowe i strategiczne dodatkowe nie podlegają weryfikacji w
przypadku niespełnienia kryteriów punktowych
zerojedynkowych.
Kryterium punktowe strategiczne - dodatkowe
nie podlega weryfikacji w przypadku
niespełnienia kryteriów punktowych
podstawowych.

W ramach kryterium przyznawane będzie od 0
do maksymalnie 8 punktów (przy czym nie
stosuje się punktów ułamkowych), które
określają stopień spełnienia kryterium przez
oceniany projekt. Oznacza to, że np.:


0 pkt – nie spełnia kryterium



8 pkt - najbardziej spełnia kryterium

0 pkt – nie spełnia
kryterium
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42. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 179

43. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 179

44. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju

8 pkt - najbardziej spełnia
kryterium

Realność wskaźników

Realność wskaźników

Weryfikowane będzie, czy
wskazane we wniosku wskaźniki
są weryfikowalne, odzwierciedlają
cele projektu, są adekwatne do
danego rodzaju projektu oraz są
możliwe do osiągnięcia przy
założonym sposobie realizacji.

W kryterium weryfikowane będzie to, czy
zaplanowane do osiągnięcia w projekcie efekty
w postaci wskaźników są możliwe do
zrealizowania przy pomocy działań
zaplanowanych w projekcie. Kryterium nie jest
spełnione, kiedy ekspert uzna, że oszacowane
wartości wskaźników są zbyt wysokie lub zakres
działań jest niewystarczający do ich osiągnięcia
w zadeklarowanej wartości.

Projekt spełnia zasady udzielania
pomocy publicznej

Projekt spełnia zasady udzielania pomocy
publicznej oraz warunki określone w pakiecie
aplikacyjnym dla konkursu

W ramach kryterium eksperci
zweryfikują, czy projekt jest
zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z
Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr
1303/2013; Rozporządzeniem
Komisji (UE)
nr 651/2014; Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 1407/2013.
Brak

Doprecyzowano zapis

W ramach kryterium eksperci zweryfikują, czy
projekt jest zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr
1303/2013; Rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1407/2013.
Zweryfikowana również zostanie zgodność
projektu z warunkami określonymi w pakiecie
aplikacyjnym dla konkursu.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi
Wnioskodawca ma obowiązek
pozytywny wpływ projektu na

wykazać
realizację

Doprecyzowanie nazwy kryterium oraz opisu,
zgodnie z którym wniosek będzie podlegał
weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami
określonymi w pakiecie aplikacyjnym

Ocena kryterium przeniesiona z etapu oceny
formalnej do oceny merytorycznej
Ujednolicono polityki zgodnie z umową
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Regionalnego

poniższych zasad:
- zrównoważonego rozwoju,
- partnerstwa,
- zachowania zasady polityki przestrzennej.

Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne

partnerstwa
Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku
wskazania
przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta
stosownego
uzasadnienia.

Str. 179

W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.
Punktowe zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna
45. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 179

Brak

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na:
- zasadę promowania równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę zapobiegania dyskryminacji
- zasadę dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami.
Należy przez to rozumieć zapewnienie pełnej
dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich
innych produktów projektów dla wszystkich bez

Przeniesiono ocenę z etapu oceny formalnej
do oceny merytorycznej i wydzielono jako
osobne kryterium ze względu na wagę
dostępności projektu dla osób z
niepełnosprawnościami.
Dostosowanie brzmienia kryterium do zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
oraz stanowiska służb Komisji Europejskiej
wyrażonego w piśmie z dnia 14.03.2016 r.,
znak: AK/regio.dga2.h.2(2016)1194095.
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względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności. Oznacza to działania
realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz zgodne z zapisami prawa
krajowego i międzynarodowego (m.in.
Konwencją ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, Prawem budowlanym,
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013, Wytyczne w zakresie
realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020).

Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku
wskazania
przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta
stosownego
uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.
Punktowe zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna
46. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju

Rozwój ekonomiczno – społeczny
regionu
W

kryterium

tym

ocenie

Rozwój ekonomiczno – społeczny regionu
W kryterium tym ocenie podlegają następujące
kwestie:

Doprecyzowanie zapisów w zakresie oceny w
jednym subkryterium
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Regionalnego

podlegają następujące kwestie:

Kryteria dla Działania 3.2

- użyteczność wyników projektu
dla wzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw działających w
województwie śląskim – 1-2 pkt,

Kryteria merytoryczne
Str. 181

- projekt dotyczy wprowadzenia
na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług – 1 pkt,
- występuje
niskie nasycenie
danym produktem/usługą na
rynku docelowym – 1 pkt,
- projekt polega na wdrożeniu
prac B+R - 1 pkt,

- użyteczność wyników projektu dla wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw działających
w województwie śląskim – 1-2 pkt,
- projekt dotyczy wprowadzenia na rynek
nowych
lub
znacząco
ulepszonych
produktów/usług – 1 pkt,
- występuje
niskie nasycenie danym
produktem/usługą na rynku docelowym – 1
pkt,
- projekt polega na wdrożeniu wyników prac
B+R - 1 pkt,
- projekt jest efektem współpracy z IOB lub
jednostką badawczo – rozwojową - 1 pkt.

- projekt jest efektem współpracy
z IOB lub jednostką badawczo –
rozwojową - 1 pkt.
47. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 182

Rozwój inteligentnych specjalizacji

Rozwój inteligentnych specjalizacji

W ramach tego kryterium
oceniający
zweryfikują
następujące aspekty:

W ramach tego kryterium
zweryfikują następujące aspekty:

- projekt wpisuje się w RIS
(dotyczy
inteligentnych
specjalizacji) – 1 pkt,
- znaczenie projektu dla rozwoju

Doprecyzowanie zapisów w zakresie oceny
wpisywania się w inteligentne specjalizacje
oceniający

- projekt wpisuje się w RIS (dotyczy
inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie
przeprowadzona w oparciu o listy kodów pkd
zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie – 1
pkt,
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48. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2

inteligentnych specjalizacji (ocena
potencjału projektu dla rozwoju
inteligentnych specjalizacji –
ocenie podlegać będzie
oryginalność rozwiązania
proponowanego jako rezultat
projektu w stosunku do rozwiązań
istniejących na rynku tj. m.in. czy
rozwiązanie wprowadzane na
rynku jest konkurencyjne dla
istniejących już rozwiązań, czy
stanowi potencjał dla dalszych
badań i wdrożeń w adekwatnym
dla rezultatu projektu zakresie
oraz czy ma potencjał
implementacji) – 1 pkt

- znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych
specjalizacji (ocena potencjału projektu dla
rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie
podlegać będzie oryginalność rozwiązania
proponowanego jako rezultat projektu w
stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj.
m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku
jest konkurencyjne dla istniejących już
rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych
badań
i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu
zakresie oraz czy ma potencjał implementacji) –
1 pkt.

Efektywność projektu

Efektywność projektu

Kryterium otwarte (poniższe
rozwiązania nie stanowią katalogu
zamkniętego).

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie
stanowią katalogu zamkniętego).

Wyodrębniono ocenę dodatkowości funduszy
strukturalnych do nowego kryterium wraz z
punktacją

Kryteria merytoryczne
Str. 182

W kryterium oceniane będzie czy
planowane
efekty
(m.in.
finansowe) są proporcjonalne w
stosunku do planowanych do
poniesienia lub zaangażowania
nakładów
inwestycyjnych,

W kryterium oceniane będzie czy planowane
efekty (m.in. finansowe) są proporcjonalne w
stosunku do planowanych do poniesienia lub
zaangażowania nakładów inwestycyjnych,
zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, knowhow
itp.
Ocenie podlegać będzie nie tylko kwestia
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zasobów
infrastrukturalnych,
ludzkich,
know-how
itp.
Ocenie podlegać będzie nie tylko
kwestia
ilościowa
efektów
projektu
wykazanych
np. w postaci liczby wdrożonych
produktów czy utworzonych
miejsc pracy, ale również kwestia
jakościowa
otrzymanego
produktu oraz rezultatu.

ilościowa efektów projektu wykazanych
np. w postaci liczby wdrożonych produktów czy
utworzonych miejsc pracy, ale również kwestia
jakościowa otrzymanego produktu oraz
rezultatu.
Punktowe podstawowe
0-6
Ocena merytoryczna

W ramach kryterium ocenie
podlegać będzie również wpływ
wnioskowanej
wartości
dofinansowania na realizację
zasady dodatkowości funduszy
strukturalnych.
Premiowane będą projekty, w
których procent dofinansowania
jest niższy
od maksymalnego przewidzianego
w danym rozporządzeniu o co
najmniej 5%.
Przy ocenie pod uwagę brane
będą wyłącznie wydatki
kwalifikowalne wskazane
we wniosku o dofinansowanie,
ponoszone w ramach
dominującego rodzaju pomocy
(np. RPI).
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Punktowe podstawowe
0-8
Ocena merytoryczna
49. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Brak

Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
również wpływ wnioskowanej wartości
dofinansowania na realizację zasady
dodatkowości funduszy strukturalnych.

Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne

Nowe kryterium wyodrębnione z kryterium
„Efektywność projektu”

Premiowane będą projekty, w których procent
dofinansowania jest niższy od maksymalnego
przewidzianego w danym rozporządzeniu o co
najmniej 5 punktów %.
Przy ocenie pod uwagę brane będą wyłącznie
wydatki kwalifikowalne wskazane
we wniosku o dofinansowanie, ponoszone w
ramach dominującego rodzaju pomocy (np.
RPI).

Str. 182

Punktowe podstawowe
0-2
Ocena merytoryczna
50. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2

Dodatkowe efekty projektu

Dodatkowe efekty projektu

Kryterium otwarte (poniższe
rozwiązania nie stanowią katalogu

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie
stanowią katalogu zamkniętego).

Dodano nowe dodatkowe efekty, które mogą
zostać ocenione w ramach kryterium

Wykreślono wzrost konkurencyjności, gdyż
projekt z natury rzeczy musi prowadzić do
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Kryteria merytoryczne

zamkniętego).

W kryterium oceniane będzie m.in.

Str. 183

W kryterium oceniane będzie
m.in.

- poprawa BHP,

- poprawa BHP,
- pozytywny wpływ na realizację
polityk horyzontalnych (która nie
wynika wprost
z prawa, lecz stanowi rozwiązania
dodatkowe),
- zastosowanie rozwiązań TIK,
- wprowadzenie nowych
rozwiązań organizacyjnych lub
marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),
-wprowadzenie/rozwój
działalności eksportowej w
przedsiębiorstwie,

51. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy

- pozytywny wpływ na realizację polityk
horyzontalnych (która nie wynika wprost
z prawa, lecz stanowi rozwiązania dodatkowe),
- zastosowanie rozwiązań TIK,
- wprowadzenie nowych rozwiązań
organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),
-wprowadzenie/rozwój działalności
eksportowej w przedsiębiorstwie,
- wejście na nowe rynki zbytu,
- komplementarność z innymi zrealizowanymi
projektami,
- projekt dotyczy wdrożenia jednocześnie
innowacji produktowej oraz procesowej,

- wejście na nowe rynki zbytu,
- wzrost konkurencyjności,
- komplementarność z innymi
zrealizowanymi projektami.

- projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R,
które były współfinansowane z pomocy
publicznej.

Brak

Strategiczny wpływ projektu na rozwój
województwa śląskiego.
(kryterium strategiczne - dodatkowe – oceniane
po osiągnięciu w kryteriach punktowych

Dodano kryterium strategiczne - dodatkowe
uwzględniające specyfikę projektów oraz
wnioskodawców, których obsługuje ŚCP
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Kryteria dla Działania 3.2

podstawowych min 21

Kryteria merytoryczne

W ramach kryterium oceniane będzie:

Str. 183

- Lokalizacja projektu na terenie o zwiększonym
bezrobociu - punkty przyznane zostaną
projektom zlokalizowanym w powiatach, w
których bezrobocie utrzymuje się na poziomie
co najmniej trzech punktów procentowych
powyżej średniej określonej dla województwa
śląskiego na podstawie danych GUS z miesiąca
poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu.
Informacja o sposobie przyznawania punktacji
zostanie podana na stronie internetowej
www.scp-slask.pl przed rozpoczęciem oceny
merytorycznej w ramach danego konkursu.
(Od 0 do 2 pkt)
- Wpływ realizacji projektu na wzrost
przedsiębiorczości - weryfikowany będzie
wpływ projektu na wzrost przedsiębiorczości na
danym obszarze. Punktacja będzie przyznawana
w zależności od lokalizacji projektu oraz
wskaźnika przedsiębiorczości na podstawie
najbardziej aktualnych danych statystycznych
na moment rozpoczęcia oceny merytorycznej
definiujących ten wskaźnik. Informacja o
sposobie przyznawania punktacji zostanie
podana na stronie internetowej www.scpslask.pl przed rozpoczęciem oceny
merytorycznej w ramach danego konkursu –
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(Od 0 do 2 pkt)
- Wpływ projektu na rozwój gospodarczy
powiatu (Od 0 do2 pkt)
Oceniający weryfikując projekt weźmie pod
uwagę specyfikę gospodarczą powiatu
przyznając 2 punkty w przypadku, kiedy projekt
będzie miał wysoki wpływ na rozwój
ocenianego obszaru, poprzez 1 punkt w
przypadku średniego wpływu na rozwój
obszaru do 0 punktów, w przypadku kiedy
założenia projektu nie będą miały wpływu na
rozwój gospodarczy powiatu.
- Realizacja projektu z uwzględnieniem
społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR). W
projekcie będzie weryfikowane w
szczególności: poprawa relacji ze społecznością
lokalną, wzrost zainteresowania inwestorów,
podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej
firmy, kształtowanie pozytywnego wizerunku
firmy wśród pracowników, zwiększenie
lojalności konsumentów i interesariuszy, (0 lub
1 pkt)
- Projekt dotyczy obszarów technologicznych
wskazanych w Programie Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz
działalności o wysokim i średnio – wysokim
poziomie i intensywności (0 lub 1 pkt)
Kryterium strategiczne dodatkowe punktowe
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0-8
Ocena merytoryczna
52. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. 183

Lokalizacja projektu na terenie o
zwiększonym bezrobociu
(kryterium dodatkowe – oceniane
po osiągnięciu w kryteriach
punktowych podstawowych min
21 pkt. (60 %))

Brak

Usunięto ze względu na to, że ocena w tym
zakresie będzie prowadzona w ramach
kryterium strategicznego - dodatkowego

W
kryterium
tym
punkty
przyznane zostaną projektom
zlokalizowanym w powiatach,
w których bezrobocie utrzymuje
się na poziomie co najmniej trzech
punktów procentowych powyżej
średniej
określonej
dla
województwa
śląskiego
na
podstawie danych GUS z miesiąca
poprzedzającego
miesiąc
ogłoszenia konkursu.
Informacja o sposobie
przyznawania punktacji zostanie
podana na stronie internetowej
www.scp-slask.pl przed
rozpoczęciem oceny
merytorycznej w ramach danego
konkursu.
Punktowe dodatkowe
0-2
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Ocena merytoryczna
53. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.2
Kryteria merytoryczne
Str. -183

Wpływ realizacji projektu na
wzrost przedsiębiorczości
(kryterium dodatkowe – oceniane
po osiągnięciu w kryteriach
punktowych podstawowych min
21 pkt. (60 %))

Brak

Usunięto ze względu na to, że ocena w tym
zakresie będzie prowadzona w ramach
kryterium strategicznego - dodatkowego

W ramach kryterium
weryfikowany będzie wpływ
projektu na wzrost
przedsiębiorczości na danym
obszarze. Punktacja będzie
przyznawana w zależności od
lokalizacji projektu oraz wskaźnika
przedsiębiorczości na podstawie
najbardziej aktualnych danych
statystycznych na moment
rozpoczęcia oceny merytorycznej
definiujących ten wskaźnik.
Informacja o sposobie
przyznawania punktacji zostanie
podana na stronie internetowej
www.scp-slask.pl przed
rozpoczęciem oceny
merytorycznej w ramach danego
konkursu
Punktowe dodatkowe
0-2
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Ocena merytoryczna
54. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.3
Kryteria formalne

Poprawność wypełnienia wniosku
oraz spójność zapisów

Poprawność wypełnienia wniosku oraz
spójność zapisów

Wszystkie wymagane pola w
formularzu
wniosku
zostały
wypełnione zgodnie z Instrukcją
wypełniania wniosku.

Wszystkie wymagane pola w formularzu
wniosku zostały wypełnione zgodnie z
Instrukcją wypełniania wniosku.

Str. 190

Doprecyzowanie zapisów odnośnie
prawidłowego podpisu w zakresie kryterium
badającego poprawność wypełnienia wniosku

Wniosek został prawidłowo podpisany.
Weryfikowane będzie również czy
wskaźniki produktu i rezultatu
zostały wybrane zgodnie z opisem
znajdującym się w Instrukcji
wypełniania wniosku.
Weryfikowana będzie również
spójność zapisów wniosku

Weryfikowane będzie również czy wskaźniki
produktu i rezultatu zostały dobrane
odpowiednio do zakresu rzeczowego projektu,
w tym wszystkie wskaźniki obligatoryjne (jeśli
dotyczą danego zakresu projektu), czy
wykazano metodologię wyliczenia wskaźników,
tj. opis szacowania, pomiaru i monitorowania
wskaźnika i czy przedstawiona metodologia jest
weryfikowalna
i
umożliwia
rozliczenie
wskaźników projektu.
Weryfikowana będzie również spójność
zapisów wniosku.

55. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.3

Realność wskaźników

Realność wskaźników

Weryfikowane będzie, czy
wskazane we wniosku wskaźniki
są weryfikowalne, odzwierciedlają
cele projektu, są adekwatne do
danego rodzaju projektu oraz są

W kryterium weryfikowane będzie to, czy
zaplanowane do osiągnięcia w projekcie efekty
w postaci wskaźników są możliwe do
zrealizowania przy pomocy działań

Doprecyzowano zapis
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Kryteria merytoryczne
Str. 193

56. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.3
Kryteria merytoryczne
Str. 193

możliwe do osiągnięcia przy
założonym sposobie realizacji.

zaplanowanych w projekcie. Kryterium nie jest
spełnione, kiedy ekspert uzna, że oszacowane
wartości wskaźników są zbyt wysokie lub zakres
działań jest niewystarczający do ich osiągnięcia
w zadeklarowanej wartości.

Projekt spełnia zasady udzielania
pomocy publicznej

Projekt spełnia zasady udzielania pomocy
publicznej oraz warunki określone w pakiecie
aplikacyjnym dla konkursu

W ramach kryterium eksperci
zweryfikują, czy projekt jest
zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z
Rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr
1303/2013;
rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 651/2014;
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
1407/2013.

57. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.3
Kryteria merytoryczne
Str. 193

Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi

W kryterium tym weryfikowane
będzie, czy projekt ma co
najmniej neutralny wpływ na
realizację poniższych zasad:
- zasadę równości szans kobiet i

W ramach kryterium eksperci zweryfikują, czy
projekt jest zgodny z zapisami rozporządzeń
krajowych i unijnych, w tym z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr
1303/2013; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
651/2014;

Doprecyzowanie nazwy oraz opisu, zgodnie z
którym wniosek będzie podlegał weryfikacji w
zakresie zgodności z warunkami określonymi w
pakiecie aplikacyjnym

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.
Zweryfikowana również zostanie zgodność
projektu z warunkami określonymi w pakiecie
aplikacyjnym dla konkursu.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na realizację
poniższych zasad:

Ujednolicono polityki zgodnie z umową
partnerstwa
Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

- zasadę zrównoważonego rozwoju,
- zasadę partnerstwa,
- zasadę zachowania zasady polityki
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mężczyzn,
- zasadę równości szans i
niedyskryminacji, ,
- zasadę zrównoważonego
rozwoju,
- zasadę partnerstwa

przestrzennej.
Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku wskazania przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta stosownego
uzasadnienia.
W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.

Przez neutralny wpływ należy
rozumieć działania, które
wynikają ze stosowania
obowiązujących przepisów i norm
prawa (np. zatrudnienie osoby
bez względu na m.in. płeć, wiek,
rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne,
przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną)
powszechnie obowiązujących, do
stosowania których
Wnioskodawca jest zobligowany.
58. I Kryteria wyboru
projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Kryteria dla Działania 3.3
Kryteria merytoryczne nr
7,

Zgodność projektu z zasadą
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

W kryterium tym będzie
weryfikowane czy projekt jest
zgodny z art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 oraz

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na:
- zasadę promowania równości szans kobiet i
mężczyzn,
- zasadę zapobiegania dyskryminacji

Dostosowanie brzmienia kryterium do zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
oraz stanowiska służb Komisji Europejskiej
wyrażonego w piśmie z dnia 14.03.2016 r.,
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Str. 194

Wytycznymi w zakresie realizacji
zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet
mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

- zasadę dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami.
Należy przez to rozumieć zapewnienie pełnej
dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich
innych produktów projektów dla wszystkich bez
względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności. Oznacza to działania
realizowane z uwzględnieniem uniwersalnego
projektowania oraz zgodne z zapisami prawa
krajowego i międzynarodowego (m.in.
Konwencją ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych, Prawem budowlanym,
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, art. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013, Wytyczne w zakresie
realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020).
Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w
przypadku wskazania przez
Wnioskodawcę/Beneficjenta stosownego
uzasadnienia.

znak: AK/regio.dga2.h.2(2016)1194095.
Uwzględniono uwagi IK UP w zakresie równości
szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla
osób z niepełno sprawnościami

W przypadku negatywnego wpływu wniosek
zostanie odrzucony.
59. I Kryteria wyboru

Dodatkowe efekty projektu m.in.

Dodatkowe efekty projektu m.in.

uwzględniono uwagę IK UP doprecyzowując
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projektów Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego

Kryterium otwarte (poniższe
rozwiązania nie stanowią katalogu
zamkniętego).

Kryteria dla Działania 3.3

W kryterium oceniane będzie
m.in.

Kryteria merytoryczne
Str. 198

- wprowadzenie (w tym także na
poziomie
przedsiębiorstwa)
nowych
rozwiązań
organizacyjnych
lub
marketingowych
(innowacji
nietechnologicznych),
- digitalizacja treści, zastosowanie
podpisu elektronicznego
lub
elektronicznej wymiany danych,
- pozytywna realizacja polityk
horyzontalnych (która nie wynika
wprost z prawa, lecz stanowi
rozwiązania dodatkowe),
-wprowadzenie/rozwój
działalności
eksportowej
przedsiębiorstwie,

Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie
stanowią katalogu zamkniętego).

zapis odnoszący się do realizacji polityk
horyzontalnych

W kryterium oceniane będzie m.in.
- wprowadzenie (w tym także na poziomie
przedsiębiorstwa)
nowych
rozwiązań
organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),
- digitalizacja treści, zastosowanie podpisu
elektronicznego lub elektronicznej wymiany
danych,
- realizacja polityk horyzontalnych, która nie
wynika wprost z prawa, lecz stanowi
rozwiązania dodatkowe (np. utworzenie
miejsca
pracy
dla
osoby
z
niepełnosprawnością),
-wprowadzenie/rozwój
eksportowej w przedsiębiorstwie,

działalności

- wejście na nowe rynki zbytu,
w

- wejście na nowe rynki zbytu,
- projekt jest efektem współpracy
w szczególności gospodarczej lub
w zakresie badań B+R z IOB,
innym przedsiębiorstwem lub
jednostką badawczo – rozwojową,

- projekt jest efektem współpracy w
szczególności gospodarczej lub w zakresie
badań B+R z IOB, innym przedsiębiorstwem lub
jednostką badawczo – rozwojową,
- projekt polega na wdrożeniu wyników prac
B+R.
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- projekt polega na wdrożeniu
wyników prac B+R.
60. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria horyzontalne,
Str. 217
61. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 8.1.3,
Str. 220
62. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,

Kryteria ogólne

Kryteria ogólne

Zmiana definicji kryterium horyzontalnego Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem
unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi po
przyjęciu przez KM RPO WSL

Poddziałanie 8.1.3

Poddziałanie 8.1.3

Zmiana kryteriów zatwierdzonych na KM RPO
WSL

Kryteria wyboru projektów dla
Poddziałania 9.1.3

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania
9.1.3

Zatwierdzenie kryteriów przyjętych przez KM
RPO WSL
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Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 9.1.3,
Str. 236
63. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 9.2.3,
Str. 267
64. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 11.1.3,
Str. 309
65. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez

Kryteria wyboru projektów dla
Poddziałania 9.2.3

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania
9.2.3

Zatwierdzenie kryteriów przyjętych przez KM
RPO WSL

Kryteria wyboru projektów dla
Poddziałania 11.1.3

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania
11.1.3

Zatwierdzenie zmian w kryteriach przyjętych
przez KM RPO WSL

Kryteria wyboru projektów dla
Poddziałania 11.1.4

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania
11.1.4

Zatwierdzenie zmian w kryteriach przyjętych
przez KM RPO WSL
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Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 11.1.4,
Str. 312
66. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 1.Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Kryteria szczegółowe dla
Poddziałania 11.2.3,
Str. 319
67. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria horyzontalne,
Str. 342
68. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla

Kryteria wyboru projektów dla
Poddziałania 11.2.3

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania
11.2.3

Zatwierdzenie zmian w kryteriach przyjętych
przez KM RPO WSL

Kryteria ogólne

Kryteria ogólne

Zmiana definicji kryterium horyzontalnego Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem
unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi po
przyjęciu przez KM RPO WSL

Brak

Kryteria dla OSI w ramach Poddziałań 7.1.3,
7.3.3., 7.4.2, 8.2.3

Wprowadzenie kryteriów wynika z
planowanego rozpoczęcia naboru konkursów
dla OSI w IV kwartale 2016 r.
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działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
Str. 354,
Str. 382,
Str. 400,
Str. 427
69. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
7.1.3 – str. 347; 349
7.4.2 – str. 395
11.3 - str. 444

Treść definicji:
Definicje związane z
kwalifikacjami oraz
kompetencjami

Nowa treść definicji:
Pojęcia związane z kryterium zostaną ujęte w
Regulaminie konkursu na podstawie zapisów
odpowiednich wytycznych horyzontalnych.

Z uwagi na wprowadzone zmiany do dwóch
kluczowych wytycznych horyzontalnych
(„Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020” oraz
„Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020”) w zakresie definicji kwalifikacji i
kompetencji , wprowadzono ogólny zapis
przejściowy. Umożliwi on na dzień ogłoszenia
konkursu zastosowanie definicji z najnowszych
wersji Wytycznych.

11.4.3 – str. 460, 461,
469;
7.1.1 – str. 498, 506
7.1.2 – str. 511, 520
7.4.1 – str. 544
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70. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
7.1.3 – str. 349

Treść definicji:
Projektodawca
/
Lider
partnerstwa jest zobowiązany do
wpisania w treści wniosku o
dofinansowanie adresu siedziby
oraz
dodatkowo
wskazania
dokumentu
i
części
tego
dokumentu
potwierdzającego
lokalizację siedziby (np. Punkt KRS
lub CEIDG)

Nowa treść definicji:

Treść definicji:
Brak zapisu

Nowa treść definicji:

Projektodawca / Lider partnerstwa jest
zobowiązany do wpisania w treści wniosku o
dofinansowanie
adresu
siedziby
oraz
dodatkowo wskazania dokumentu i części tego
dokumentu
potwierdzającego
lokalizację
siedziby, co zostanie zweryfikowane na
podstawie wpisu do CEIDG albo KRS – na etapie
oceny formalnej i przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie (nie dotyczy JST).

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.

7.3.3 – str. 376
7.4.2 – str. 398
11.3 – str. 447
11.4.3 – str. 455
III.3
7.1.1 – str. 494
7.1.2 – str. 507
7.3.1 – str. 521
7.3.2 – str. 530
7.4.1 – str. 539
71. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla

Dodanie zapisu o wyłączeniu z grupy
docelowej: Z wyłączeniem osób odbywających

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.
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działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
11.4.3 – str. 457

karę pozbawienia wolności.

72. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
1.
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
11.4.3 – s.461

2.

73. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu

Treść kryterium:

Nowa treść kryterium:

Czy
minimalna
wartość 1.
projektu
wynosi
kwotę
alokacji przeznaczoną na
konkurs pomniejszoną
o
kwotę rezerwy finansowej
konieczną do przeznaczenia
na projekty wybrane do
dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej i
podzieloną
przez
liczbę
subregionów województwa 2.
śląskiego ?

Czy minimalna wartość projektu wynosi
kwotę alokacji przeznaczoną na konkurs
pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej
konieczną do przeznaczenia na projekty
wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę
przeznaczoną na mechanizm racjonalnych
usprawnień i podzieloną przez liczbę
subregionów województwa śląskiego ?

Czy maksymalna wartość
projektu
wynosi
kwotę
alokacji przewidzianą na
konkurs pomniejszoną o
kwotę rezerwy finansowej
konieczną do przeznaczenia
na projekty wybrane do
dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej?
Zapis informujący o lokalizacji
punktów
dystrybucji
w
województwie - aby nie
doszło do ich zdublowania np.

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.

Czy maksymalna wartość projektu wynosi
kwotę alokacji przewidzianą na konkurs
pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej
konieczną do przeznaczenia na projekty
wybrane do dofinansowania w wyniku
procedury odwoławczej oraz o kwotę
przeznaczoną na mechanizm racjonalnych
usprawnień ?

Nowa treść definicji:
Usunięcie zapisu

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.
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Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
11.4.3 – str. 382

w jednej miejscowości

74. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
11.4.3 – str. 467

Treść kryterium i definicji:

75. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT

Treść kryterium i definicji:

Kryterium
traktujące
uzyskaniu
kwalifikacji
nabyciu kompetencji.

Nowa treść kryterium i definicji:
o
i

Czy
projekt
wynika
z
Programu Rewitalizacji lub
wskazano,
że
jest
komplementarny
z
interwencją podejmowaną w

Zmiana zapisu w treści kryterium, iż w
przypadku szkoleń i kursów realizowanych
w języków obcych ww. szkolenia kończą się
uzyskaniem
kwalifikacji,
natomiast
wzakresie umiejętności dotyczących ICT,
ww. szkolenia i kursy nie muszą kończyć się
uzyskania przez uczestników/uczestniczki
projektu certyfikatu potwierdzajacego
uzyskanie określonych kompetencji, wg
nowego zapisu wystarczy dokument
potwierdzający nabycie przedmiotowych
kompetencji. Dodanie zapisu: o możliwości
realizacji programu walidacji i certyfikacji
kompetencji uzyskanych poza projektem w
zakresie TIK i języków obcych?. Powyższe
zapisy uwzględniono w uzasadnieniu do
kryterium.
Nowa treść kryterium i definicji:
Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego
przez IZ RPO programu
rewitalizacji ?

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.

Kryterium zmienione zgodnie z decyzją IZ RPO
WSL zgodnie z dokumentacją programową
dotyczącą rewitalizacji.
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(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS

ramach EFRR?

7.1.1 – str. 496
7.1.2 – str. 509
7.3.1 – str. 524
7.3.2 – str. 533
7.4.1 – str. 545
76. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS

Treść kryterium:

Nowa treść kryterium:

Czy
minimalna
wartość
projektu wynosi 100 000 PLN?

Czy minimalna wartość projektu wynosi 300
000 PLN?

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.

7.3.2 – str. 533
77. Rozdział II. Kryteria
wyboru projektów
Europejskiego Funduszu
Społecznego, 2 Kryteria
wyboru projektów dla
działań wdrażanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Kryteria szczegółowe,
7.1.3 – str. 348

Nowa
punktacja
dodatkowych.

dla

kryteriów

Przyjęcie poprawionych kryteriów przez
Komitet Monitorujący.
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7.3.3 – str. 375,380
78. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS

Brak

Kryteria dla Poddziałań 8.2.1

Wprowadzenie kryteriów wynika planowanego
rozpoczęcia naboru konkursów dla ZIT / RIT w
IV kwartale 2016 r.

Brak

Kryteria dla Poddziałań 8.2.2

Wprowadzenie kryteriów wynika planowanego
rozpoczęcia naboru konkursów dla ZIT / RIT w
IV kwartale 2016 r

Brak

9.1.1 i 9.1.2

Wprowadzenie nowych kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPO WSL

8.2.1 – str. 567
79. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS
8.2.2 – str. 578
80. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS
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9.1.1 i 9.1.2 – str.595
81. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS

brak

11.1.1 i 11.1.2

Wprowadzenie nowych kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPO WSL

Brak

Kryteria dla Poddziałań 11.4.1

Wprowadzenie kryteriów wynika planowanego
rozpoczęcia naboru konkursów dla ZIT / RIT w
IV kwartale 2016 r.

Brak

Kryteria dla Poddziałań 11.4.2

Wprowadzenie kryteriów wynika planowanego
rozpoczęcia naboru konkursów dla ZIT / RIT w
IV kwartale 2016 r.

11.1.1 i 11.1.2 –str. 621
82. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS
11.4.1 – str.642
83. Rozdział III. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT, 3. Kryteria
zgodności ze Strategią
ZIT/RIT szczegółowe dla
poddziałań ZIT/RIT
(kryteria dostępu,
dodatkowe) – EFS
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11.4.2 – str. 658
84. IV Kryteria wyboru
projektów w ramach
oceny strategicznej
(kryteria horyzontalne),

Brak

Kryteria wyboru projektów w ramach oceny
strategicznej (kryteria horyzontalne)

Wprowadzono nowy rodzaj kryteriów
zatwierdzonych przez KM RPO WSL.

Str. 674
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
Lp.

1.

2.

3.

Numer działania lub
poddziałania,
tytuł lub zakres
projektu,
nr str.

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

7.1.4 fiszka projektu
na 2016 r., Poprawa
zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy
i pozostających bez
zatrudnienia projekty
pozakonkursowe
EURES (projekt
własny WUP w
Katowicach),
Str. 3
7.2 Wzrost
aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia,
str. 4
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

113

4.

5.

6.

7.

Województwo
Śląskie,
Str. 9
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,
Instytucja
Pośrednicząca Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości,
Str. 9
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,
Instytucja
Pośrednicząca Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach,
Str. 9
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,
Instytucja
Pośrednicząca RIT –
Miasto Bielsko-Biała,
Str. 9
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,
Instytucja
Pośrednicząca RIT –

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.
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8.

Gmina-Miasto
Częstochowa,
Str. 9
13.1 Plan Działań
Pomocy Technicznej
na rok 2017,
Instytucja
Pośrednicząca RIT –
Związek Gmin i
Powiatów
Subregionu
Zachodniego
Województwa
Śląskiego z siedzibą
w Rybniku,
Str. 10

brak

Dodano fiszkę projektu

Konieczność zidentyfikowania projektu
przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie.
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