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Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
Lp.

1.

Rozdział/podrozdział,
nr Osi Priorytetowej,
nr str.

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

I.1.

Kryteria dla Działania 12.3
Instytucje popularyzujące
naukę w ramach

Kryteria dla Działania 12.3

Dostosowanie zapisów do struktury
dokumentu

Treść kryterium:
„Czy minimalna wartość
projektu wynosi 1 000 000
PLN ?”

Nowa treść kryterium:
„Czy minimalna wartość projektu wynosi
500 000 PLN
lub
czy projekt zakłada objęcie wsparciem
minimum 60 osób ?”

Propozycja zmniejszenia wymaganej
minimalnej wartości projektu umożliwi
szerszy dostęp do konkursu wnioskodawcom,
przy równoczesnym zachowaniu
odpowiedniej skali projektu.

Oś Priorytetowa XII
Infrastruktura
edukacyjna
Str. 143
2.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.3
str. 433

Alternatywne rozwiązanie w postaci wymogu
dotyczącego minimalnej liczby uczestników
projektów na poziomie min. 60 osób pozwoli
na wypracowanie oczekiwanej wartości
wskaźników produktu i rezultatu a
jednocześnie zagwarantuje optymalną
efektywność kosztową projektów przyjętych
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do realizacji w roku 2017.
3.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.3.
Str. 434

Treść kryterium:
Czy w przypadku realizacji w
ramach projektu
szkoleń/kursów z zakresu
nabywania nowych,
podwyższania lub
uzupełniania kwalifikacji
Wnioskodawca zapewnia, że
uzyskanie kwalifikacji zostało
poprzedzone procesem
walidacji i certyfikacji ?.
Czy wskazane formy
wsparcia kończą się
egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez
Projektodawcę lub Partnera,
o ile posiadają oni
uprawnienia do
egzaminowania w zakresie
zgodnym z realizowanymi
szkoleniami ?
Czy szkolenie/kurs kończy się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce

Nowa treść kryterium:
Czy w przypadku realizacji w ramach
projektu szkoleń/kursów z zakresu
nabywania nowych, podwyższania lub
uzupełniania kwalifikacji Wnioskodawca
zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji
zostało poprzedzone procesem walidacji i
certyfikacji ?.
Czy wskazane formy wsparcia kończą się
egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez
Projektodawcę lub Partnera, o ile
posiadają oni uprawnienia do
egzaminowania w zakresie zgodnym z
realizowanymi szkoleniami ?
Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu
rozpoznawalnego w danej branży
/świadectwa potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji/kwalifikacji w zawodzie ?

Dostosowanie zapisów kryterium do
Wytycznych w obszarze rynku pracy odnośnie
nabycia kompetencji oraz doprecyzowania
zapisów odnośnie certyfikatów (zgodnie z
Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany
certyfikat/dokument można uznać za
kwalifikację na potrzeby mierzenia
wskaźników monitorowania EFS dot.
uzyskiwania kwalifikacji).

W przypadku kursów / szkoleń
prowadzących do nabycia kompetencji
(konkretnych efektów uczenia się
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certyfikatu /świadectwa
potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie ?
Kryterium odnosi się do 1,2
oraz 4 typu operacji.

4.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.3
Kryterium dodatkowe:
„Czy Projektodawca /
Lider Partnerstwa
posiada siedzibę na
obszarze
Województwa

Treść definicji:
Przyjęte kryterium premiuje
projekty realizowane przez
podmioty, które
bezpośrednio przyczyniają
się do ekonomicznospołecznego rozwoju
regionu, zgodnie z
zaleceniami Ministerstwa
Rozwoju określonych w
piśmie z dnia 15 kwietnia
2016 r., które wskazały, iż
głównym celem RPO jest
wspieranie rozwoju danego

uzyskiwanych w toku szkolenia),
dokument potwierdzający nabycie
kompetencji powinien zawierać
informacje na temat uzyskanych przez
uczestnika efektów uczenia się w
rozumieniu Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020.
Kryterium odnosi się do 1,2 oraz 4 typu
operacji.
Nowa treść definicji:
Przyjęte kryterium premiuje projekty
realizowane przez podmioty, które
bezpośrednio przyczyniają się do
ekonomiczno-społecznego rozwoju
regionu, zgodnie z zaleceniami
Ministerstwa Rozwoju określonych w
piśmie z dnia 15 kwietnia 2016 r., które
wskazały, iż głównym celem RPO jest
wspieranie rozwoju danego regionu
poprzez wdrażanie projektów przez
beneficjentów działających na obszarze
danego województwa.
Równocześnie charakter premiujący

Propozycja dotyczy zmiany korygującej,
dostosowującej moment weryfikacji
kryterium do faktycznego etapu oceny,
wskazanego w zał. nr 3 dla przedmiotowego
kryterium, dokonywanego na etapie oceny
merytorycznej. Dodatkowo doprecyzowano
zapis definicji, że na etapie oceny, kryterium
będzie weryfikowane w oparciu o zapisy
wniosku o dofinansowanie, natomiast przed
podpisaniem umowy weryfikacja będzie
odbywać się dodatkowo na podstawie
dokumentów źródłowych w postaci wpisu do
CEIDG albo KRS.
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Śląskiego ?”
str. 437

regionu poprzez wdrażanie
projektów przez
beneficjentów działających
na obszarze danego
województwa.
Równocześnie charakter
premiujący kryterium nie
wyklucza pozostałych
wnioskodawców,
minimalizując tym samym
ryzyko związane z
ograniczonym potencjałem
finansowym lokalnych
podmiotów do
wykorzystania dostępnej
alokacji dla danego Działania
/ Poddziałania.
Projektodawca / Lider
partnerstwa jest
zobowiązany do wpisania w
treści wniosku o
dofinansowanie adresu
siedziby oraz dodatkowo
wskazania dokumentu i
części tego dokumentu
potwierdzającego lokalizację

kryterium nie wyklucza pozostałych
wnioskodawców, minimalizując tym
samym ryzyko związane z ograniczonym
potencjałem finansowym lokalnych
podmiotów do wykorzystania dostępnej
alokacji dla danego Działania /
Poddziałania.
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 etapie oceny
merytorycznej (na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie) oraz przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie
dodatkowo na podstawie wpisu do
CEIDG albo KRS (nie dotyczy JST).
W przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
za siedzibę należy traktować główne
miejsce prowadzenia tej działalności.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
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5.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.3
Kryterium w zakresie
niepełnosprawności i

siedziby, co zostanie
zweryfikowane na podstawie
wpisu do CEIDG albo KRS –
na etapie oceny formalnej i
przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie (nie dotyczy
JST).
W przypadku osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą, za siedzibę
należy traktować główne
miejsce prowadzenia tej
działalności.
Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
Treść kryterium:
Czy projekt uwzględnia na
każdym etapie jego realizacji
zasadę równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
zasadę równości szans kobiet
i mężczyzn?

Usunięcie kryterium z kryteriów
dodatkowych

Propozycja usunięcia kryterium po grupie
doraźnej przy KM RPO WSL 2014-2020 z
uwagi na fakt dublowania się
przedmiotowego kryterium z kryterium
horyzontalnym.
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równości szans
Punkty za spełnienie tego
kryterium otrzymają jedynie
ci wnioskodawcy, którzy we
wniosku o dofinansowanie
projektu opiszą w jaki
sposób, na każdym etapie
realizacji projektu,
zastosowane zostaną
działania odpowiadające na
zidentyfikowane bariery
równościowe w obszarze
tematycznym interwencji
i/lub zasięgu oddziaływania
projektu.
W przypadku stwierdzenia
braku barier równościowych
punkty za spełnienie tego
kryterium otrzymają jedynie
ci wnioskodawcy, którzy we
wniosku o dofinansowanie
projektu opiszą działania
zapewniające przestrzeganie
zasady równości szans i
niedyskryminacji, tak aby na
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6.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego
Działanie 11.3
str. 441
Kryterium:
Czy wsparciem w
projekcie objęte są
podmioty realizujące
zadania centrum
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego?

7.

II.2
Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie
potencjału

żadnym etapie realizacji
projektu tego typu bariery
nie wystąpiły.
Sposób weryfikacji
kryterium:
1-5 w zależności od liczby
podmiotów objętych
wsparciem:
- 1 punkt w przypadku 1
podmiotu,
- 2 punkty w przypadku 2
podmiotów,
- 3 punkty w przypadku 3
podmiotów,
- 4 punkty w przypadku 4
podmiotów,
- 5 punktów w przypadku 5 i
więcej podmiotów

Brak kryterium

Nowy sposób weryfikacji:
1-3 w zależności od liczby podmiotów
objętych wsparciem:
- 1 punkt w przypadku 1 podmiotu,
- 2 punkty w przypadku 2 podmiotów,
- 3 punkty w przypadku 3 i więcej
podmiotów

Nowe kryterium:
Czy pracodawcy partycypują w wymiarze
co najmniej 5 % w kosztach organizacji i
prowadzenia praktyki zawodowej lub

Propozycja zmiany wynika z doświadczenia
poprzedniej edycji konkursu, gdzie nie było
zainteresowania objęcia wsparciem dużej
ilości CKZiU. Uzyskane 2 punkty zostały
przerzucone do nowego kryterium w zakresie
partycypacji pracodawcy w kosztach
organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej
lub stażu zawodowego.

Propozycja dodania kryterium w oparciu o
zalecenia wskazane w zapisach Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
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edukacyjnego

stażu zawodowego ?

Działanie 11.3

Kryterium odnosi się do typów operacji
1,2,4,6,9 i ma zastosowanie wtedy, gdy
wnioskodawca przewiduje organizację
praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego w ramach realizowanego
kursu/szkolenia zgodnie z podstawa
programową przewidzianą dla danego
kursu zawodowego.

str. 441

8.

IV Kryteria wyboru
projektów w ramach
oceny strategicznej
(kryteria
horyzontalne)
Str. 684

Wojewódzki Urząd Pracy (IP
RPO WSL - WUP)
11.3 Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku
pracy - kształcenie
zawodowe uczniów

Wojewódzki Urząd Pracy (IP RPO WSL WUP)

(podrozdział 6.1 pkt 15). Zapisy Wytycznych
odnoszą się do preferowania wyboru
projektów, w których pracodawcy
partycypują w wymiarze co najmniej 5 % w
kosztach organizacji i prowadzenia praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego.

Poprawa omyłki pisarskiej

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy - kształcenie zawodowe osób
dorosłych
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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.

Działanie 5.4.3, tytuł
projektu:
„Zagospodarowanie
cieków wodnych w
sołectwie Porąbka potoku Wielka
Puszcza oraz
zbiornika wodnego
pod Zaporą
Czaniecką”

Zidentyfikowany projekt pt.
„Zagospodarowanie cieków wodnych
w sołectwie Porąbka - potoku Wielka
Puszcza oraz zbiornika wodnego pod
Zaporą Czaniecką”

Brak projektu

Zmiana zakresu i nazwy projektu
spowodowała konieczność usunięcia
projektu

2.

Działanie 5.4.3, tytuł
projektu:
„Zagospodarowanie
cieków wodnych w
sołectwie Porąbka –
potoku Wielka
Puszcza i nadbrzeży
rzeki Soły”

Brak zapisu

Nowy projekt pt. „Zagospodarowanie
cieków wodnych w sołectwie Porąbka –
potoku Wielka Puszcza i nadbrzeży rzeki
Soły”

Dodanie projektu po zakończonej
identyfikacji
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