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Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Lp. Rozdział/podrozdział,
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
1. II.1. Oś Priorytetowa
I Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.2
Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach;
pkt. 20, str. 36

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Do 80%. Maksymalny % poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
został wskazany w podstawie prawnej udzielania wynosi 85%.
pomocy - wymienionej w punkcie powyżej.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis
maksymalny
poziom dofinansowania UE
wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%

Zmieniono maksymalny
%
poziom
dofinansowania
UE
wydatków
kwalifikowalnych
na
poziomie projektu z
80% na 85%. Ponadto
wskazano
zapisy
W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej
dotyczące
W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej finansowania projektu
nie więcej niż:
niż:
realizowanego
przez
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%

Mikro
i
małe
przedsiębiorstwa
–
45%
podmioty spełniające
 Średnie przedsiębiorstwa – 35%
definicję „organizacji

Średnie
przedsiębiorstwa
–
35%
 Duże przedsiębiorstwa – 25%
prowadzącej badania i
 Duże przedsiębiorstwa – 25%
upowszechniającej
W przypadku pomocy na projekty badawczo –
wiedzę” (art. 2 pkt. 83
rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:
W przypadku pomocy publicznej na projekty badawczo –
Rozporządzenia
1. Badania przemysłowe
rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż:
651/2014) w związku z
1. Badania przemysłowe
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
planowanym
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
 Średnie przedsiębiorstwa – 60%
konkursem
 Średnie przedsiębiorstwa – 60%
 Pozostali beneficjenci – 50%
uwzględniającym
powyższe jednostki.
2. Eksperymentalne prace rozwojowe
 Pozostali beneficjenci – 50%

2





Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
Średnie przedsiębiorstwa – 35%
Pozostali beneficjenci – 25%

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac
rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie
80% kosztów kwalifikowanych, w przypadku
spełnienia warunków, o których mowa w art. 25
ust.6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014 r. z późn. zm.) uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.

2. Eksperymentalne prace rozwojowe
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
 Średnie przedsiębiorstwa – 35%
 Pozostali beneficjenci – 25%
Poziom dofinansowania UE w przypadku badań
przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych
można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów
kwalifikowanych, w przypadku spełnienia warunków, o
których mowa w art. 25 ust.6 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014 r. z późn. zm.) uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie
innowacyjności:
W przypadku finansowania projektu realizowanego przez
 intensywność pomocy nie przekracza
podmioty spełniające definicję „organizacji prowadzącej
50% kosztów kwalifikowalnych
badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt. 83
Rozporządzenia 651/2014) :
 w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej:
intensywność udzielanej pomocy publicznej
zgodna z podstawą udzielania pomocy;
 w
zakresie
dotyczącym
działalności
niegospodarczej: 100% - w tym przypadku
finansowanie nie jest objęte zasadami pomocy
państwa.

Zmieniono
również
zapisy
dotyczące
pomocy de minimis
wskazując,
iż
intensywność pomocy
będzie
określona
każdorazowo
dla
naboru.
Przedmiotowe zmiany
pozwalają
na
wspieranie organizacji
badawczych
i
upowszechniających
wiedzę w przypadku
działalności
gospodarczej w 50% a
w
przypadku
działalności
niegospodarczej
w
100%.
Możliwość
wsparcia
organizacji
prowadzącej badania w
100% skutkować będzie
tym, że na poziomie
projektu
można
uzyskać wsparcie w
maksymalnej wielkości
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W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie 85%.
innowacyjności:
 intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów
kwalifikowalnych
W przypadku udzielenia pomocy de minimis intensywność
wsparcia każdorazowo zostanie określona w Regulaminie
konkursu właściwym dla danego naboru.
2.

II.1. Oś Priorytetowa
I
Nowoczesna
gospodarka,
Działanie
1.2
Badania, rozwój i
innowacje
w
przedsiębiorstwach;
pkt. 21, str. 37

Do 80%. Maksymalny % poziom dofinansowania
określony jest zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania pomocy publicznej.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis
maksymalny
poziom dofinansowania UE
wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu Zmieniono maksymalny
%
poziom
wynosi 85%.
dofinansowania
UE
W przypadku udzielenia pomocy de minimis intensywność wydatków
na
wsparcia każdorazowo zostanie określona w Regulaminie kwalifikowalnych
poziomie
projektu
z
konkursu właściwym dla danego naboru.
80% na 85% oraz
zapisy
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa. zmieniono
dotyczące pomocy de
minimis wskazując, iż
intensywność pomocy
będzie
określona
każdorazowo
dla
naboru.
Możliwość
wsparcia
organizacji
prowadzącej badania w
100% skutkować będzie
tym, że na poziomie
projektu
można
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uzyskać wsparcie w
maksymalnej wielkości
85%.

3.

4.

II.1. Oś Priorytetowa
I Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.2
Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach;
pkt. 22, str. 37-38

Minimalny wkład własny beneficjenta jest
uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej
udzielenia pomocy.
W sytuacji udzielenia pomocy w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER)
zastosowanie będzie miała dodatkowo regulacja
wskazana w art. 14 pkt 14 GBER „Beneficjent
pomocy musi wnieść wkład finansowy w
wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowalnych, pochodzących ze środków
własnych

Wkład własny beneficjenta minimalnie 15%. W przypadku
projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de
minimis poziom wkładu własnego jest uzależniony od
zastosowanej podstawy prawnej udzielanej pomocy.

II.1. Oś Priorytetowa
I Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.2
Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach;
pkt. 24, str. 38

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
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych
dla typu projektu wynosi odpowiednio:
- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza

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 sytuacji udzielenia pomocy w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej (art. 14 GBER) zastosowanie będzie
miała dodatkowo regulacja wskazana w art. 14 pkt 14
GBER „Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy
w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych,
pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych
źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego
publicznego wsparcia finansowego”.

W ramach przedmiotowego działania maksymalna wartość
wydatków kwalifikowanych dla typu projektu wynosi

Doprecyzowano zapis o
minimalnym wkładzie
własnym beneficjenta,
na poziomie 15% w
związku
z
rozszerzeniem katalogu
Beneficjentów
o
organizacje
prowadzące badania i
upowszechniające
wiedzę
w
ramach
planowanego
kolejnego naboru w
działaniu.
Wskazano
zapisy
dotyczące projektów
realizowanych
przez
duże przedsiębiorstwa
lub w konsorcjum,
którego
członkiem/członkami
jest/są podmioty inne
niż MŚP.
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badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln
zł
(wartość
obowiązująca
na
etapie
wnioskowania),
- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln
zł
(wartość
obowiązująca
na
etapie
wnioskowania).

odpowiednio:
Ustalono
limit
wysokości
wydatków
- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczokwalifikowalnych dla
rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich
podmiotów innych niż
działalności innowacyjnej - 10 mln zł (wartość
MŚP z uwagi na
obowiązująca na etapie wnioskowania),
- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł przyjęte rozwiązania w
zakresie
możliwości
(wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
aplikowania o wsparcie
przedsięwzięć
W przypadku projektów realizowanych przez duże
niestanowiących
przedsiębiorstwo
lub
w
konsorcjum,
którego
projekty
generujące
członkiem/członkami jest/są podmioty inne niż MŚP –
dochód.
łączna wartość kosztów kwalifikowalnych ponoszonych
przez te podmioty, nie może przekroczyć 1 mln EURO.
Do przeliczenia równowartości 1 mln EUR należy
zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią
arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego
Banku Polskiego (tabela: kursy średnioważone walut
obcych w złotych – Tabela A), z ostatnich sześciu miesięcy
poprzedzających
miesiąc
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie.

5.

II.1. Oś Priorytetowa
I Nowoczesna
gospodarka,
Działanie 1.2

Brak zapisu

Zastosowanie
przedmiotowej
zasady
zostanie
każdorazowo wskazane w Regulaminie konkursu
właściwym dla danego naboru.
W ramach realizacji działania zastosowanie ma komunikat Doprecyzowano zapis
Komisji Europejskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. – Zasady ze względu na udział w
ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność planowanym konkursie
organizacji
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6.

Badania, rozwój i
innowacje w
przedsiębiorstwach;
pkt. 29, str. 40
II.2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych
usług publicznych
pkt. 21, str. 52

badawczą, rozwojową i innowacyjną.

prowadzących badania
i upowszechniających
wiedzę.

85%, bądź poziom wynikający z luki w
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z
zasadami udzielania pomocy publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu,
rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy
publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu państwa
w trybie konkursowym.

Doprecyzowanie
zapisów.

7.

II.4 Oś Priorytetowa
IV Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna
Działanie 4.1
Odnawialne źródła
energii;
pkt 21, str. 89

85%, bądź poziom wynikający z luki w
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z
zasadami udzielania pomocy publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku
projektów spełniających łącznie kryteria:
•
są projektami rewitalizacyjnymi,
•
nie są objęte pomocą publiczną, w tym
rekompensatą
•
nie są objęte pomocą de minimis
•
nie są projektami generującymi dochód w
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

8.

II.4 Oś Priorytetowa
IV Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna

Istnieje możliwość wsparcia projektów w formule
"projektu parasolowego"*
* Projekt, w którym jeden podmiot np. gmina
wnioskuje na rzecz innych podmiotów np. swoich
mieszkańców, którzy są użytkownikami
końcowymi produktów projektu (np. „słoneczne

Istnieje możliwość wsparcia projektów jako tzw.
„ekologiczne gminy”
* Projekt, w którym jeden podmiot np. gmina wnioskuje
na rzecz innych podmiotów np. swoich mieszkańców,
którzy są użytkownikami końcowymi produktów projektu
(np. „ekologiczne gminy”).

Zmiana ma na celu
zapewnienie
możliwości
finansowania
ze
środków
budżetu
państwa (na zasadach
przewidzianych
w
Kontrakcie
Terytorialnym)
projektów
W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający rewitalizacyjnych
z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis
lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej
Uwzględnienie uwagi IK
UP
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Działanie 4.1
Odnawialne źródła
energii;
Str. 91

gminy”, „gminy niskoemisyjne”)

II.4 Oś Priorytetowa
IV Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna
Działanie 4.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej;
Str. 105

W ramach 2. typu projektu przewiduje się
możliwość wsparcia projektów w formule
"projektu parasolowego"* (tu: np. niskoemisyjne
gminy)
* Projekt, w którym jeden podmiot np. gmina
wnioskuje na rzecz innych podmiotów np. swoich
mieszkańców, którzy są użytkownikami
końcowymi produktów projektu (np. „słoneczne
gminy, „gminy niskoemisyjne”)

W ramach 2. typu projektu przewiduje się możliwość
wsparcia projektów jako tzw. „ekologiczne gminy"*
* Projekt, w którym jeden podmiot np. gmina wnioskuje
na rzecz innych podmiotów np. swoich mieszkańców,
którzy są użytkownikami końcowymi produktów projektu
(np. ekologiczne gminy”)

Uwzględnienie uwagi IK
UP

10. II.5 Oś Priorytetowa

85%, bądź poziom wynikający z luki w
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z
zasadami udzielania pomocy publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku
projektów spełniających łącznie kryteria:
•
są projektami rewitalizacyjnymi,
•
nie są objęte pomocą publiczną, w tym
rekompensatą
•
nie są objęte pomocą de minimis
•
nie są projektami generującymi dochód w
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

Zmiana ma na celu
zapewnienie
możliwości
finansowania
ze
środków
budżetu
państwa (na zasadach
przewidzianych
w
Kontrakcie
Terytorialnym)

9.

V Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów
Działanie 5.2
Gospodarka
odpadami,
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Pkt 21, str. 134
Działanie 5.4
Ochrona
różnorodności
biologicznej,
Poddziałania: 5.4.1 i
5.4.3
Pkt 21, str. 146
11. II.5 Oś Priorytetowa

V Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów
Działanie 5.5
Wzmocnienie
potencjału służb
ratowniczych,
pkt. 21, str. 152
12. III.1 Indykatywny
plan finansowy;
Tabela finansowa 1

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

85%, bądź poziom wynikający z luki w 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu,
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy
zasadami udzielania pomocy publicznej.
publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
państwa.

Zaktualizowanie
zapisów zgodnie ze
stanowiskiem
Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju z dnia 17
stycznia 2018, nr DRPIV.635.79.2017.PP
(IK:479794)

Brak środków budżetu państwa w Działaniach 4.1, Uwzględnienie kwot budżetu państwa w Działaniach 4.1, Zmiana ma na celu
5.2 oraz 5.4
5.2 oraz 5.4
zapewnienie
możliwości
finansowania
ze
środków
budżetu
państwa (na zasadach
przewidzianych
w
Kontrakcie
Terytorialnym)
projektów

9

13. III.1

Indykatywny plan
finansowy;
Tabela finansowa 1

14. IV.A.1.2

Indykatywna
alokacja UE
planowana na
projekty
rewitalizacyjne

-

rewitalizacyjnych
realizowanych
w
Działaniach: 4.1, 5.2
oraz 5.4
Doprecyzowanie zapisów tabeli w wielu miejscach celem Drobne poprawki kwot
zapewnienia spójności danych.
w
poszczególnych
wierszach
zapewniające spójność
w zakresie limitów
kwot w montażu
Uwzględnienie w tabeli dodatkowych działań, dla których
Zmiana ma na celu
planuje się uruchomić środki budżetu państwa dla
zapewnienie
projektów rewitalizacyjnych (dodanie: 4.1, 5.2, 5.4.1 i
możliwości
5.4.3)
finansowania ze
środków budżetu
państwa (na zasadach
przewidzianych w
Kontrakcie
Terytorialnym)
projektów
rewitalizacyjnych
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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.

1.

2.1
Śląska Cyfrowa Platforma
Medyczna eCareMed Telemedycyna i eksploracja
danych medycznych - Śląski
Uniwersytet Medyczny w
Katowicach

Dotychczasowy zapis

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN) - 51 144 345,60
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN) - 51 144
345,60
Szacowany wkład UE (PLN) - 43 472
693,76
Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne przy
wykorzystaniu TIK (obligatoryjny) - 5
Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora
publicznego (obligatoryjny) - 5
Liczba podmiotów udostępniających
usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A) - 5
Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)
(obligatoryjny) - 5
Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
(obligatoryjny) - 5

Nowy zapis

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN) - 78 868 886,00
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN) - - 78 868
886,00
Szacowany wkład UE (PLN) - 67 038
553,10
Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne przy
wykorzystaniu TIK (obligatoryjny) - 6
Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora
publicznego (obligatoryjny) - 6
Liczba podmiotów udostępniających
usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A) - 6
Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)
(obligatoryjny) - 6
Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne

Uzasadnienie

Dostosowanie do zapisów zmienionej
uchwały Komitetu Sterującego do
spraw koordynacji interwencji EFSI w
sektorze zdrowia

11

Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 5000
Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 5000
Pojemność zdigitalizowanej
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 5
Rozmiar udostępnionych online
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 5

(obligatoryjny) - 6
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 6000
Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 6000
Pojemność zdigitalizowanej
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 9
Rozmiar udostępnionych online
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) – 9
przypis 1 W ramach projektu
realizowane będzie zadanie pn.
włączenie usług teleonkologii
Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego do Śląskiej Cyfrowej
Platformy Medycznej eCareMed oraz
zadanie pn. włączenie telekardiologii
i teleneurologii Górnośląskiego
Centrum Medycznego im. Prof. L.
Gieca do Śląskiej Cyfrowej Platformy
Medycznej eCareMed

2.

2.1
Włączenie usług

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN) - 13 436 440,00

Nie dotyczy
Przypis 2 Zadanie będzie

Dostosowanie do zapisów zmienionej
uchwały Komitetu Sterującego do
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teleonkologii
Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego do Śląskiej
Cyfrowej Platformy
Medycznej eCareMed
Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne im. Prof. K.
Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN) - 13 436
440,00
Szacowany wkład UE (PLN) - 11 420
974,00
Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne przy
wykorzystaniu TIK (obligatoryjny) - 1
Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora
publicznego (obligatoryjny) - 1
Liczba podmiotów udostępniających
usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A) - 1
Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)
(obligatoryjny) - 2
Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
(obligatoryjny) - 1
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 500
Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 500
Pojemność zdigitalizowanej

realizowane w ramach projektu
spraw koordynacji interwencji EFSI w
„Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna sektorze zdrowia
eCareMed - Telemedycyna i
eksploracja danych medycznych”
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3.

2.1
Włączenie telekardiologii i
teleneurologii
Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. Prof. L.
Gieca do Śląskiej Cyfrowej
Platformy Medycznej
eCareMed
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny Nr 7
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka
Gieca

informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 2
Rozmiar udostępnionych online
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 2
Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN) - 14 288 100,00
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN) - 14 288
100,00
Szacowany wkład UE (PLN) - 12 144
885,00
Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne przy
wykorzystaniu TIK (obligatoryjny) - 1
Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora
publicznego (obligatoryjny) - 1
Liczba podmiotów udostępniających
usługi wewnątrzadministracyjne
(A2A) - 1
Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)
(obligatoryjny) - 2
Liczba uruchomionych systemów
teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
(obligatoryjny) - 1
Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających

Nie dotyczy
Przypis 2
Zadanie będzie
realizowane w ramach projektu
„Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna
eCareMed - Telemedycyna i
eksploracja danych medycznych”

Dostosowanie do zapisów zmienionej
uchwały Komitetu Sterującego do
spraw koordynacji interwencji EFSI w
sektorze zdrowia

14

4.

10.3.4
Rewitalizacja podobszarów
10, 11, 12, 13 – Bytom
Śródmieście, Rozbark

5.

11.1.5
Śląskie. Inwestujemy w
talenty - IV edycja

informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 500
Liczba udostępnionych on-line
dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
(obligatoryjny) - 500
Pojemność zdigitalizowanej
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 2
Rozmiar udostępnionych online
informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 2
Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 18 934 185
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN): 18 041 185
Szacowany wkład UE (PLN): 15 335
007,25
Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 4 500 000,00
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN):
4 500 000,00
Szacowany wkład UE (PLN):
3 825 000,00

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 20 056 237,23
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN): 18 837
637,23
Szacowany wkład UE (PLN): 16 010
927,25
Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 5 100 000,00
Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN):
5 100 000,00
Szacowany wkład UE (PLN):
4 335 000,00

Zakładane efekty projektu wyrażone
wskaźnikami – wartość docelowa
wskaźników:

Zakładane efekty projektu wyrażone
wskaźnikami – wartość docelowa
wskaźników:

Aktualizacja danych nt. projektu
zidentyfikowanego w ramach trybu
pozakonkursowego w obrębie puli
środków „OSI Bytom”

Aktualizacja danych nt. projektu
zidentyfikowanego w ramach trybu
pozakonkursowego związana z dużym
zainteresowaniem stypendystów oraz
przyspieszeniem wdrażania w ramach
przedmiotowego Poddziałania.
W związku z przewidywanymi
zmianami niezbędne jest również
przesunięcie terminu złożenia
wniosku.
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a. Produktu – liczba uczniów
objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych
w programie - 500 osób,
b.
Produktu - liczba uczniów
objętych wsparciem stypendialnym
w programie - 500 osób,
c.
Rezultatu – liczba uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu - 325 osób

a. Produktu – liczba uczniów
objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych
w programie - 625 osób,
b.
Produktu - liczba uczniów
objętych wsparciem stypendialnym
w programie 625 osób,
c.
Rezultatu – liczba uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu - 406 osób
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