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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
Uzasadnienie
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
Podrozdział I.3 Opis
Doprecyzowanie zapisów.
Ujęcie
w
zapisach
procesu naboru, oceny i
dodatkowych informacji w
wyboru projektów do
zakresie procesu naboru,
dofinansowania
w
oceny i wyboru projektów
trybie
projektów
pozakonkursowych.
pozakonkursowych.
Str. 17
Podrozdział I.3 Opis Wniosek o dofinansowanie składany jest przez
Wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc
Dostosowanie zapisów do
trybu realizacji procesu następujące instytucje realizujące zadania, które techniczna składany jest przez Beneficjentów realizujących zadania
Beneficjentów Pomocy
oceny Planów Działań mogą zostać dofinansowane ze środków PT:
RPO WSL 2014-2020:
Technicznej w ramach RPO
Pomocy Technicznej
WSL 2014-2020;
 IZ RPO WSL (Wydział Rozwoju
 Województwo Śląskie (właściwe komórki organizacyjne
Str. 20
doprecyzowanie zapisów
Regionalnego, Wydział Europejskiego
wykonujące zadania związane z realizacją RPO WSL na lata
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział
2014-2020 zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Europejskiego Funduszu Społecznego)
Województwa Śląskiego),
Plan Działań powinien opierać się na planie
Plan Działań powinien opierać się na planie budżetowym/projekcie
budżetowym/projekcie budżetu. IP RIT RPO WSL budżetu. IP RIT RPO WSL wraz z wnioskiem o dofinansowanie
wraz z wnioskiem o dofinansowanie powinny
powinny złożyć oświadczenie o zabezpieczeniu w swoim
złożyć oświadczenie o zabezpieczeniu w swoim
budżecie/projekcie budżetu 15 % wkładu własnego niezbędnego do
planie budżetowym 15 % wkładu własnego
realizacji projektu w ramach PT. IZ RPO WSL monitoruje alokację
niezbędnego do realizacji projektu w ramach PT. zaplanowaną do przyznania ww. instytucjom realizującym zadania
IZ RPO WSL monitoruje alokację zaplanowaną
dofinansowane w ramach PT i w uzasadnionych przypadkach IZ RPO
do przyznania ww. instytucjom realizującym
WSL może dokonać modyfikacji wysokości alokacji zaplanowanej dla
zadania dofinansowane w ramach PT i w
poszczególnych instytucji. Dofinansowanie przyznawane jest dla
uzasadnionych przypadkach IZ RPO WSL może
projektów w ramach PT na realizację zadań po pozytywnie
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3. I.3 Opis procedury
wyboru projektów
Umowy/decyzje o
dofinansowanie
projektów
Str. 21

dokonać modyfikacji wysokości alokacji
zaplanowanej dla poszczególnych instytucji.
Dofinansowanie przyznawane jest dla projektów
w ramach PT na realizację zadań IZ/ IP/ IP RIT
RPO WSL po pozytywnie ocenionym wniosku o
dofinansowanie pod względem spełnienia
kryteriów formalnych i merytorycznych
zatwierdzonych przez KM RPO WSL 2014-2020,
określonych w SZOOP. Zarząd Województwa
Śląskiego podejmuje uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na wydanie/podjęcie decyzji o
dofinasowaniu/podpisanie umowy o
dofinansowanie PD dla danej instytucji. Decyzja
o dofinansowaniu /umowa o dofinansowanie
Planu Działań dla danej instytucji reguluje
szczegółowe zasady i warunki wydatkowania
środków z PT w ramach EFS.
IZ RPO WSL zapewnia zgodność opisanych
wyżej procedur związanych z procedurą wyboru
projektów do dofinansowania z zasadami
krajowymi i unijnymi, co wyraża się przez
zaprojektowanie ich zgodnie z przepisami art.
125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.
Dofinansowanie projektów realizowanych
w trybie pozakonkursowym przez Samorząd
Województwa (w tym IZ RPO WSL) następuje
w drodze podjęcia decyzji o dofinansowaniu
projektu przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Decyzja podejmowana jest w formie uchwały.

ocenionym wniosku o dofinansowanie pod względem spełnienia
kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez KM
RPO WSL 2014-2020, określonych w SZOOP. Zarząd Województwa
Śląskiego podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy Planów
Działań oraz podjęcia decyzji o dofinasowaniu/podpisania umowy o
dofinansowanie PD dla danej instytucji. Decyzja o
dofinansowaniu/umowa o dofinansowanie Planu Działań dla danej
instytucji reguluje szczegółowe zasady i warunki wydatkowania
środków z PT w ramach EFS.
IZ RPO WSL zapewnia zgodność opisanych wyżej procedur
związanych z procedurą wyboru projektów do dofinansowania z
zasadami krajowymi i unijnymi, co wyraża się przez zaprojektowanie
ich zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia ogólnego.

Dofinansowanie projektów realizowanych w trybie
pozakonkursowym przez Samorząd Województwa oraz IP RPO WSL
następuje w drodze podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu
przez Zarząd Województwa Śląskiego. Decyzja podejmowana jest w
formie uchwały.

Dostosowanie zapisów do
Beneficjentów Pomocy
Technicznej w ramach RPO
WSL 2014-2020
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4. Podrozdział II.6.2 punkt
21.
Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na
poziomie
projektu
(środki
UE
+
ewentualne
współfinansowanie
z
budżetu państwa lub
innych
źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez
właściwą instytucję).
5.
Podrozdział II.7.1
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 161
6.

Podrozdział II.7.1
Pkt. 29 Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 163

Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

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
Pozostałe szczegółowe wymogi i zasady
organizacji form wsparcia w ramach Działania
zostaną uregulowane w Regulaminie konkursu
na
podstawie
Wytycznych
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie
określone na etapie ogłoszenia o konkursie.

Uwzględnienie w działaniu
6.2 Transport kolejowy
możliwości występowania
współfinansowania
z
budżetu państwa.

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/wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

Pozostałe szczegółowe wymogi i zasady organizacji form wsparcia w
ramach Działania zostaną uregulowane w Regulaminie
konkursu/wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie, na
podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

4

7.

Podrozdział II.7.2
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 167

8.

Podrozdział II.7.2
Pkt. 29 Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 169

9.

Podrozdział II.9.1
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 220

10.

Podrozdział II.9.2
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de

na lata 2014-2020.
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
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
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
Warunki
dofinansowania
projektu
podlegającego przepisom dotyczącym pomocy
państwa – zgodnie z właściwymi przepisami

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 wskazane w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

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 wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

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/wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

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

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym
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minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 236
11.

Podrozdział II.9.3
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 246

12.

Podrozdział II.11.1
Pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa
podstawa prawna)
Str. 290

13.

Podrozdział II.11.1
Pkt. 23. Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 291

14.

II.13 Oś Priorytetowa

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
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
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 wynosi 100 000
PLN
Maksymalna wartość projektu wskazana jest w
Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
pozakonkursowego
zapewnienie finansowania usług zleconych w

pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu/wezwaniu do
złożenia wniosku 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 Regulaminie konkursu/wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

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/wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN
Maksymalna wartość projektu wskazana jest w Regulaminie
konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie

Ujednolicenie zapisu w
zakresie projektów w trybie
pozakonkursowym

zapewnienie finansowania usług zleconych w ramach zadań RPO

Dostosowanie zapisów do
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15.

16.

XIII Pomoc Techniczna
tabela, poz. 5 Typy
projektów
str. 355
II.13 Oś Priorytetowa
XIII Pomoc Techniczna
tabela, poz. 5 Typy
projektów
str. 356

II.13 Oś Priorytetowa
XIII Pomoc Techniczna
tabela, poz. 29 Opis
działań i dodatkowe
wyjaśnienia
str. 360

ramach zadań IZ/IP/IP RIT RPO WSL;

WSL;

Beneficjentów Pomocy
Technicznej w ramach RPO
WSL 2014-2020

- zapewnienie finansowania usług zleconych w
ramach zadań IZ/IP/IP RIT RPO WSL m.in. w
zakresie analiz, ekspertyz, tłumaczeń, ocen,
wsparcia procesu wyboru projektów oraz opinii
w tym wsparcia eksperckiego i prawnego na
potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 (np. na
potrzeby obsługi KOP);
Beneficjentami Pomocy Technicznej w ramach
RPO WSL 2014-2020 są:
•
Instytucja Zarządzająca;
•
Instytucje Pośredniczące, w tym
podmioty reprezentujące porozumienia JST w
Subregionie;
Forma składania wniosku: Wniosek o
dofinansowanie realizacji Planu Działań ze
środków EFS w ramach Osi Priorytetowej Pomoc
Techniczna RPO WSL 2014-2020.

- zapewnienie finansowania usług zleconych w ramach zadań RPO
WSL m.in. w zakresie analiz, ekspertyz, tłumaczeń, ocen, wsparcia
procesu wyboru projektów oraz opinii w tym wsparcia eksperckiego
i prawnego na potrzeby realizacji RPO WSL 2014-2020 (np. na
potrzeby obsługi KOP);

Dostosowanie zapisów do
Beneficjentów Pomocy
Technicznej w ramach RPO
WSL 2014-2020

Beneficjentami Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020
są:
•
Województwo Śląskie;
•
Instytucje Pośredniczące, w tym podmioty reprezentujące
porozumienia JST w Subregionie;
Forma składania wniosku: Wniosek o dofinansowanie realizacji
Planu Działań ze środków EFS w ramach Osi Priorytetowej XIII
Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020.

Dostosowanie zapisów do
Beneficjentów Pomocy
Technicznej w ramach RPO
WSL 2014-2020,
doprecyzowanie zapisów
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
Lp.

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

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

1.

5.4.3

Projekty 1,2

Dodano projekty od 1 do 34

Uszczegółowienie
wykazu
projektów
poprzez
zastąpienie
dotychczasowych
przedsięwzięć przez planowane ostatecznie
do realizacji projekty.

2.

7.2 fiszka projektu na
2017 i 2018 r., Wzrost
aktywności zawodowej
osób
pozostających
bez zatrudnienia,
str. 5-6

Szacowana całkowita wartość projektu (PLN):
135 824 522,40
Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych
(PLN): 135 824 522,40

Szacowana całkowita wartość projektu (PLN):
145 193 525,40
Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych
(PLN): 145 193 525,40

Szacowany wkład UE (PLN):
115 450 844,04

Szacowany wkład UE (PLN): 123 414 496,59

Konieczność zmian została podyktowana
pismem MR (sygn. DZF.IX.8610.7.2016.JO.4)
z dn. 31.10.2016 r., które wpłynęło do WUP
07.11.2016 r. (pismo dot. projektu ustawy
budżetowej na rok 2017 r. w kontekście
środków Funduszu Pracy).

Wskaźniki produktu:
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z
długotrwale bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie.
7 913
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem
4 431

Wskaźniki produktu:
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.
8 459
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem
4 737
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych

8

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie
232
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie
1 716
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
7 330
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w
programie
993

wsparciem w programie
248
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie
1 834
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
7 835
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w
programie
1 062
Wskaźniki rezultatu:

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu
5 064
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
3 045
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej
1 003

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu
5 414
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
3 255
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej
1 073
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