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Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Lp.

1.

Rozdział/podrozdział
,
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

I.2 Opis RPO WSL

Brak zapisu

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb
pozakonkursowy

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020

Do uzupełnienia.

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami
badawczymi
Liczba nowych usług uzupełniających ofertę instytucji
działających w ramach ekosystemu innowacji

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

str. 12

2.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 3. Lista
wskaźników
rezultatu
bezpośredniego
str.53

2

3.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów

Projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.
Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji opisano
w punkcie 29. Opis działania i dodatkowe
wyjaśnienia.

str. 55

4.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 18.Warunki
stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek

Dopuszcza się stosowanie uproszczonych form
rozliczania wydatków.
Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla
beneficjentów

1.
Szczegółowe
zasady
kwalifikowalności
wydatków określone są w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 wydanych przez ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego oraz w załącznikach
wykazanych w Regulaminie naboru. IOK jest
upoważniona do wprowadzenia dodatkowych
ograniczeń w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2.
Projekt jest zgodny z zasadą
deinstytucjonalizacji. Pozostałe limity i ograniczenia w
realizacji opisano w punkcie 29. Opis działania i
dodatkowe wyjaśnienia.
W ramach poddziałania 1.4.2 IOK jest upoważniona do
określenia w Regulaminie naboru informacji o
możliwości i warunkach stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków.
Przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla
beneficjentów

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

str. 56
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5.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 19. Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie
pomocy, unijna lub
krajowa podstawa
prawna)
str. 57

Do uzupełnienia.

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.
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.

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

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
regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020.
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6.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,

Do uzupełnienia

95%, w tym środki z budżetu państwa w przypadku
projektów spełniających łącznie kryteria:
1) nie są objęte pomocą publiczną, w tym
rekompensatą
2) nie są objęte pomocą de minimis
3) nie są projektami generującymi dochód w
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr
1303/2013
85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu,
rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania
pomocy publicznej.

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

Poziom wynikający z luki w finansowaniu,
rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z
zasadami udzielania pomocy publicznej.

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

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

pkt. 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)
str. 58
7.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 22. Minimalny
wkład własny
beneficjenta jako %
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wydatków
kwalifikowalnych
str. 58
8.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,

Nie dotyczy.

pkt. 24. Minimalna i
maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
str. 58
9.

II.1.4 Wsparcie
ekosystemu
innowacji,
pkt. 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
str. 59-60

W ramach projektów pozakonkursowych
przewiduje się utworzenie infrastruktury
niezbędnej do funkcjonowania regionalnego oraz
lokalnych centrów kreatywności .
W przypadku projektów wskazanych w ramach
inicjatywy Komisji Europejskiej w
zakresie transformacji regionów górniczych Coal
Regions in Transition Instytucja
Zarządzająca RPO WSL może podjąć decyzję o
realizacji projektów w tym działaniu w
trybie pozakonkursowym. Wybór trybu
pozakonkursowego wynika ze strategiczności

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu złożonego do dofinansowania nie może
przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji
walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią
arytmetyczną kursów średnich miesięcznych
Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno
następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o
dofinansowanie.
IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną
wydatków kwalifikowalnych projektu w załącznikach
wykazanych w Ogłoszeniu o naborze.
W ramach projektów pozakonkursowych przewiduje
się utworzenie infrastruktury niezbędnej do
funkcjonowania regionalnego oraz lokalnych centrów
kreatywności
i
innowacyjności
oraz
przedsiębiorczości.

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.

W przypadku projektów wskazanych w ramach
inicjatywy
Komisji
Europejskiej
w
zakresie
transformacji regionów górniczych Coal Regions in
Transition Instytucja Zarządzająca RPO WSL może
podjąć decyzję o realizacji projektów w tym działaniu
w
trybie
pozakonkursowym.
Wybór
trybu
pozakonkursowego wynika ze strategiczności
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przedsięwzięć, uzgodnionych w ramach ww.
inicjatywy.
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.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być
realizowane w zgodzie z właściwymi
przepisami prawa krajowego i unijnego,
znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do
danego projektu.

przedsięwzięć,
inicjatywy.

uzgodnionych

w

ramach

ww.

W ramach 1 typu przewiduje się wsparcie
infrastruktury poprzez budowę, remont oraz
wyposażenie obiektów jak i zakup sprzętu
niezbędnego
do
funkcjonowania
centrów
kreatywności i innowacyjności oraz przedsiębiorczości
w regionie.
W przypadku zapewnienia odpowiedniej bazy
infrastrukturalnej
dopuszcza
się
wsparcie
funkcjonowania regionalnego oraz lokalnych centrów
– typ projektu 2, poprzez dofinansowanie narzędzi
niezbędnych do stałego ulepszania regionalnego
ekosystemu innowacji, jak np. fundusze grantowe,
specjalistyczne doradztwo oraz inne działania mające
na
celu
inicjowanie
współpracy
pomiędzy
przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi oraz
przyczyniające się do transferu technologii do
gospodarki.
Wdrożenie powyższych działań (w ramach 1 oraz 2
typu projektu) ma na celu zapewnić funkcjonowanie
sieci centrów kreatywności, innowacyjności oraz
przedsiębiorczości działających w województwie
śląskim na rzecz rozwoju innowacyjnej i kreatywnej
gospodarki. Utworzone centra innowacyjności,
tworzyć będą wspólnie koncepcję Śląskiego Centrum
Innowacyjności (ŚCI), która skupiać będzie
specjalistyczne umiejętności różnych aktorów w

7

ekosystemie innowacji regionu.

10.

II.2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych
usług publicznych,
tabela,

11. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające
osobowość prawną lub zdolność prawną

pkt. 6 Typ
beneficjenta
str.63
11.

II.2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych
usług publicznych,
pkt. 18. Warunki
stosowania

Brak zapisów

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.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane
w zgodzie z właściwymi przepisami prawa krajowego i
unijnego, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu
do danego projektu.
Zmiana wynika z
11. Instytuty badawcze
przemianowania
jednostek badawczorozwojowych na
instytuty badawcze;
poprzednia forma
odwoływała się do
pojęcia ustawowego
ustawy uchylonej
W ramach działania 2.1 IOK jest upoważniona do
określenia w Regulaminie naboru informacji o
możliwości i warunkach stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków.
W ramach działania 2.1 przewiduje się możliwość

Uzupełnienie zapisów
poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i
identyfikacji
projektów.
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uproszczonych form
rozliczania wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek.
Tryb
pozakonkursowy

wypłacania zaliczek dla beneficjentów

Str. 65
12.

II.2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych
usług publicznych,
pkt. 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia

Ze względu na strategiczny charakter projektów
dot. transformacji terenów pogórniczych,
wskazane w inicjatywie Komisji Europejskiej Coal
Regionsin Transition realizowane będą w trybie
pozakonkursowym. W przypadku trybu
konkursowego projekty wynikające z ww.
inicjatywy będą traktowane priorytetowo.

Str. 67 - 68

W ramach 1., 3. oraz 4. typu projektu obok działań
związanych z udostępnieniem e-usług publicznych
dla obywateli (usługi typu A2C) i przedsiębiorców
(usługi typu A2B) dopuszcza się wdrażanie usług
wewnątrzadministracyjnych (usługi typu A2A)
pośrednio wpływających na zwiększenie dostępu
do cyfrowych usług publicznych typu A2B, A2C.
Dopuszcza się łączenie typów projektów
związanych z uruchomieniem e-usług z typem
projektu dotyczącego cyfryzacji zasobów (typ 1. z
2., typ 2. z 3. oraz 2. z 4.).

Ze względu na strategiczny charakter projektów dot.
transformacji regionów górniczych, projekty wskazane
w inicjatywie Komisji Europejskiej Coal Regions in
Transition lub przyczyniające się do wdrożenia ww.
inicjatywy,
realizowane
będą
w
trybie
pozakonkursowym. W przypadku trybu konkursowego
projekty wynikające z ww. inicjatywy będą traktowane
priorytetowo.

uspójnienie z pkt. 11
oraz z zapisami RPO
WSL;
dostosowano zapisy
do aktualnej wiedzy
nt. prawdopodobnego
charakteru projektu
kluczowego OPI-TPP;

W ramach 1., 3. oraz 4. typu projektu obok działań
związanych z udostępnieniem e-usług publicznych dla poprawiono błędny
obywateli (usługi typu A2C) i przedsiębiorców (usługi zapis;
typu A2B) dopuszcza się wdrażanie usług
wewnątrzadministracyjnych (usługi typu A2A)
pośrednio wpływających na zwiększenie dostępu do
cyfrowych usług publicznych typu A2B, A2C.
Dopuszcza się łączenie typów projektów związanych z
uruchomieniem e-usług z typem projektu dotyczącym
cyfryzacji zasobów (typ 1. z 2., typ 2. z 3. oraz 2. z 4.).
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13.

IX Włączenie
społeczne

Brak zapisu

Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb
pozakonkursowy

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Brak zapisu

Poddziałanie 9.2.7

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Brak zapisu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu (obligatoryjny).

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 1 Nazwa
działania/
poddziałania
str. 271
14.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 2 Cel/e
szczegółowy/e
działania/
poddziałania
str. 271

15.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 3 Lista
wskaźników
rezultatu
bezpośredniego
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str. 272

16.

IX Włączenie
społeczne

Brak zapisu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie
(obligatoryjny)

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Brak zapisu

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności
usług wsparcia rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 4 Lista
wskaźników
produktu
str. 273
17.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 5 Typy operacji
str. 281

a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i
rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków
adopcyjnych w województwie śląskim służące
podniesieniu jakości świadczonych usług,
c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji
(jako wsparcie uzupełniające).
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18.

IX Włączenie
społeczne

Brak zapisu

Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Brak zapisu


Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem Konieczność
lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w

Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, RPO WSL 2014-2020.
kandydaci na rodziców/rodziny adopcyjne;

Poddziałanie 9.2.7

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Pkt. 6 Typ
Beneficjenta
str. 281
19.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 7 Grupa
docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia


Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i
pieczy zastępczej wyłącznie w zakresie działań
podnoszących standard i jakość usług realizowanych
na rzecz bezpośrednich odbiorców

str. 282
20.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7

Brak zapisu

Nie dotyczy

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Pkt. 8 Instytucja
pośrednicząca
str. 282

12

21.

IX Włączenie
społeczne

Brak zapisu

3 400 000

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Brak zapisu

Nie dotyczy

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Brak zapisu

Tryb pozakonkursowy

Konieczność
dostosowania zapisów
SZOOP do zamian w
RPO WSL 2014-2020.

Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 10 Kategoria(e)
regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot
UE (EUR)
str. 283
22.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 12 Instrumenty
terytorialne
str. 284

23.

IX Włączenie
społeczne
Poddziałanie 9.2.7
Pkt. 13 Tryb(y)
wyboru projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego
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za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
str. 284
24.

II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i
zdrowotne.

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

Maksymalna wartość projektu nie przekracza
wysokości alokacji przewidzianej na Działanie.

Zapis podyktowany
koniecznością
dostosowania do
procedur w zakresie
realizacji projektów
(kontraktacja,
płatności,
rozliczanie,
zamykanie
projektów) oraz ich
uproszczenia i
ułatwienia w
realizacji.

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

Maksymalna wartość projektu nie przekracza
wysokości alokacji przewidzianej na Działanie.

Zapis podyktowany
koniecznością
dostosowania do
procedur w zakresie
realizacji projektów
(kontraktacja,

Pkt 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu.
str. 286

25.

III.9.3 Rozwój
ekonomii społecznej
w regionie
Pkt 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu.

14

str. 293

26.

II.11.1

Ograniczenie
przedwczesnego
kończenia nauki
szkolnej oraz
zapewnienie
równego dostępu
do dobrej jakości
edukacji
elementarnej,
kształcenia
podstawowego i
średniego.

płatności,
rozliczanie,
zamykanie
projektów) oraz ich
uproszczenia i
ułatwienia w
realizacji.
Maksymalna wartość projektu wskazana jest w
Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego.

Maksymalna wartość projektu nie przekracza
wysokości alokacji przewidzianej na Działanie.

Zapis podyktowany
koniecznością
dostosowania do
procedur w zakresie
realizacji projektów
(kontraktacja,
płatności,
rozliczanie,
zamykanie
projektów) oraz ich
uproszczenia i
ułatwienia w
realizacji.

Pkt 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu.
str. 335

15

27.

III.1 Tabela
finansowa 1
Str. 385

Przesunięcia środków
z Budżetu Państwa z
OP X do OP I
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

1.

Rodzaj wskaźnika,
nr
działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika
Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020

Dotychczasowy zapis

Oś priorytetowa, działanie,
poddziałanie - Poddziałanie 1.4.2
Wsparcie regionalnych oraz
lokalnych centrów kreatywności i
innowacji
Nazwa wskaźnika - Liczba
przedsiębiorstw współpracujących
z ośrodkami badawczymi
Jednostka miary przedsiębiorstwa.
Kategoria regionu - Regiony
słabiej rozwinięte
Szacowana wartość docelowa - Do
uzupełnienia Źródło - LSI/SL2014

Uzupełnienie zapisów poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i identyfikacji projektów.

Do uzupełnienia.

Oś priorytetowa, działanie,
poddziałanie - Poddziałanie 1.4.2
Wsparcie regionalnych oraz
lokalnych centrów kreatywności i
innowacji
Nazwa wskaźnika - Liczna nowych
usług uzupełniających ofertę

Uzupełnienie zapisów poddziałania w wyniku
prowadzonych prac i identyfikacji projektów.

Str. 4

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Tabela wskaźników
rezultatu bezpośredniego
i produktu dla działań i
poddziałań

Uzasadnienie

Do uzupełnienia.

Tabela wskaźników
rezultatu bezpośredniego
i produktu dla działań i
poddziałań

2.

Nowy zapis
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Str. 4

3.

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 4.5.1
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie - ZIT (tylko 4
typ projektu)

instytucji działających w ramach
ekosystemu innowacji
Jednostka miary -szt.
Kategoria regionu - Regiony
słabiej rozwinięte Szacowana
wartość docelowa - Do
uzupełnienia
Źródło - LSI/SL2014
Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych wartość 1334

Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych - wartość
1323

Poprawa błędu rachunkowego.

Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych
(obligatoryjny) - wartość 145

Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych
(obligatoryjny) - wartość 156

Poprawa błędu rachunkowego.

Powierzchnia siedlisk

Powierzchnia siedlisk wspieranych

Poprawa błędu rachunkowego.

Str. 49
4.

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 4.5.3
Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne
oświetlenie – konkurs
Str. 51

5.

Załącznik nr 2 do SZOOP
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RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 5.4.1
Ochrona różnorodności
biologicznej – ZIT

wspieranych w celu uzyskania
lepszego statusu ochrony
(obligatoryjny) - wartość 10

w celu uzyskania lepszego statusu
ochrony (obligatoryjny) - wartość
11

Łączna powierzchnia
zrekultywowanych gruntów
(obligatoryjny) - wartość 4

Łączna powierzchnia
zrekultywowanych gruntów
(obligatoryjny) - wartość 4,5

Poprawa błędu rachunkowego.

Powierzchnia siedlisk
wspieranych w celu uzyskania
lepszego statusu ochrony
(obligatoryjny) - wartość 162

Powierzchnia siedlisk wspieranych
w celu uzyskania lepszego statusu
ochrony (obligatoryjny) - wartość
161

Poprawa błędu rachunkowego.

Łączna powierzchnia
zrekultywowanych gruntów
(obligatoryjny) - wartość 67

Łączna powierzchnia
zrekultywowanych gruntów
(obligatoryjny) - wartość 66,5

Poprawa błędu rachunkowego.

Str. 55
6.

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 5.4.1
Ochrona różnorodności
biologicznej – ZIT
Str. 55

7.

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 5.4.1
Ochrona różnorodności
biologicznej – ZIT
Str. 57

8.

Załącznik nr 2 do SZOOP
RPO WSL 2014-2020
Poddziałanie 5.4.1
Ochrona różnorodności
biologicznej – ZIT
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Str. 57
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Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
Lp.

Rozdział/podro
zdział,
nr Osi
Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.

Dotychczasowy zapis

1.

Kryteria dla Po weryfikacji kryteriów formalnych
Działania 3.2
niepodlegających
uzupełnieniom,
wniosek będzie podlegał dalszej ocenie
Str. 209
pod kątem spełnienia pozostałych
kryteriów formalnych, które będą
podlegały uzupełnieniom. W przypadku
braku
złożenia
uzupełnień
w
wyznaczonym
terminie
wniosek
pozostaje bez rozpatrzenia.

Nowy zapis

Po weryfikacji kryteriów formalnych niepodlegających
uzupełnieniom, wniosek będzie podlegał dalszej ocenie pod
kątem spełnienia pozostałych kryteriów formalnych, które
będą podlegały uzupełnieniom. W przypadku braku złożenia
uzupełnień w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje
oceniony negatywnie z tytułu niespełnienia kryteriów oceny
formalnej.

Uzasadnienie

Dostosowanie
zapisów do aktualnie
obowiązującej ustawy
wdrożeniowej.

Wynik oceny formalnej zamieszczany jest na karcie oceny
formalnej projektu.

Wynik oceny formalnej zamieszczany jest
Wniosek spełniający kryteria formalne jest przekazywany do
na karcie oceny formalnej projektu.
oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. W przypadku
Wniosek spełniający kryteria formalne zmian w trakcie realizacji projektu i w okresie trwałości IOK
jest
przekazywany
do
oceny weryfikować będzie czy zmiany nie wpływają na spełnienie
kryteriów wyboru projektów w sposób, który skutkowałby
merytorycznej.
negatywną oceną projektu zgodnie z art. 52 a ustawy
Weryfikacji kompletności i zgodności wdrożeniowej.
podlegają następujące elementy:
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Weryfikacji podlegają następujące elementy:
2.

Kryteria dla Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w
przypadku uzyskania co najmniej 21
Działania 3.2
punktów. Projekty, które uzyskają mniej
Kryteria
niż 21 punktów nie kwalifikują się do
merytoryczne wsparcia.
Str. 212

3.

Kryteria dla Brak zapisu
Działania 3.2
Kryteria
merytoryczne
Realność
wskaźników

W wyniku oceny spełnienia kryteriów merytorycznych
projekt może otrzymać maksymalnie 39 pkt w kryteriach
punktowanych.
Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania
co najmniej 21 punktów w wyniku oceny kryteriów
punktowanych. Projekty, które uzyskają mniej niż 21
punktów nie kwalifikują się do wsparcia.

Uwzględniono
informację
nt.
maksymalnej liczby
punktów możliwej do
uzyskania w ramach
kryteriów
punktowanych oraz
doprecyzowano
informację
dot.
charakteru kryteriów
branych pod uwagę w
ocenie
uzyskania
minimum 21 pkt.

W
przypadku
przeprowadzenia
nieprawidłowego
oszacowania (wartość docelowa wskaźnika jest zaniżona lub
zawyżona) ekspert ma możliwość dokonania korekty w tym
zakresie uwzględniającej wskazanie prawidłowej wartości
wskaźnika. Procedura korekty wskaźników zostanie
określona w Regulaminie konkursu.

Uwzględniono zapis
umożliwiający korektę
wskaźników w celu
spełnienia kryterium
0/1.
Podobny
mechanizm
obowiązuje w innych
kryteriach dla działań
wdrażanych
przez
ŚCP.

Str. 214
4.

Kryteria dla Zgodność projektu z zasadą równości Wpływ projektu na promowanie równości na promowanie
szans i niedyskryminacji w tym równości szans kobiet i mężczyzn
Działania 3.2
dostępności
dla
osób
z
Kryteria

Naniesiono zmiany w
związku z uzyskaną
uwagą w trakcie
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merytoryczne
Wpływ
projektu na
promowanie
równości na
promowanie
równości
szans kobiet i
mężczyzn
Str. 214

niepełnosprawnościami

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać pozytywny wpływ
projektu na zasadę promowania równości szans kobiet i
mężczyzn.

konsultacji kryteriów.

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać
pozytywny wpływ projektu na:
Neutralny wpływ jest dopuszczalny tylko w przypadku
- zasadę promowania równości szans wskazania przez Wnioskodawcę/Beneficjenta stosownego
uzasadnienia.
kobiet i mężczyzn,
- zasadę zapobiegania dyskryminacji
- zasadę dostępności
niepełnoprawnościami.

dla

osób

z

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

W przypadku negatywnego wpływu lub braku wykazania
uzasadnienia dla neutralnego wpływu wniosek zostanie
odrzucony.

Punktowe zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna

23

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.
W przypadku negatywnego
wniosek zostanie odrzucony.

wpływu

Punktowe zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna
5.

Kryteria dla Brak
Działania 3.2
Kryteria
merytoryczne
Wpływ
projektu

na

Wnioskodawca ma obowiązek wykazać pozytywny wpływ na
zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami.

Naniesiono zmiany w
związku z uzyskaną
uwagą w trakcie
konsultacji kryteriów.

Należy przez to rozumieć m.in. zapewnienie pełnej
dostępności infrastruktury, transportu, towarów, usług,

24

zasadę
równości
szans
i
niedyskrymin
acji, w tym
dostępności
dla osób z
niepełnospra
wnościami
Str. 215

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).
Dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu.
O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy
wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie
projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników.
W przypadku negatywnego wpływu lub braku wykazania
uzasadnienia neutralności produktu projektu wniosek
zostanie odrzucony.
Punktowe zerojedynkowe
0/1
Ocena merytoryczna

6.

Kryteria

dla - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy - projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych Dostosowanie
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Działania 3.2
Kryteria
merytoryczne

inteligentnych
specjalizacji).
Ocena
będzie przeprowadzona w oparciu o listy
kodów pkd zamieszczonych w ogłoszeniu
o konkursie – 1 pkt,

Rozwój
inteligentnyc
h specjalizacji

specjalizacji). Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o
zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020 oraz informacji zamieszczonych
w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,

zapisów
do
obowiązującego
modelu
oceny
wpisywania się w RIS
związanego
z
odejściem
od
weryfikacji w oparciu
o listy kodów PKD.

Str. 217
7.

Kryteria dla Podczas
oceny
będzie
również
weryfikowane,
czy
dany
obszar
Działania 3.2
technologiczny nie dotyczy działalności
Kryteria
wykluczonych zgodnie z załącznikiem nr 6
merytoryczne do Regulaminu konkursu dla działanie 3.2
„Definicje
sektorów
działalności
Przypis nr 1
gospodarczych
wykluczonych
z
możliwości
ubiegania
się
o
wsparcie
3.2
Str. 220

Podczas oceny będzie również weryfikowane, czy dany Uaktualniono zapis
obszar technologiczny nie dotyczy działalności wykluczonych
zgodnie z załącznikiem do Regulaminu konkursu dla
działania 3.2 „OPRACOWANIE DOTYCZĄCE RODZAJÓW
DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA
SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.2
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020”
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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.

2 .1 Rozbudowa
systemu zarządzania
terenami
pogórniczymi na
terenie
województwa
śląskiego
str. 6
2 .1 Rozbudowa
systemu zarządzania
terenami
pogórniczymi na
terenie
województwa
śląskiego
str. 6
2 .1 Rozbudowa
systemu zarządzania
terenami
pogórniczymi na
terenie

Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne - 30

Liczba wspartych podmiotów
realizujących zadania publiczne - 1

Zmiany są wynikiem aktualizacji wartości
wskaźników przez wnioskodawcę

Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora publicznego
-5

Liczba podmiotów, które udostępniły
on-line informacje sektora publicznego 2

Zmiany są wynikiem aktualizacji wartości
wskaźników przez wnioskodawcę

Liczba zdigitalizowanych dokumentów
zawierających informacje sektora
publicznego - 1

Liczba zdigitalizowanych dokumentów
zawierających informacje sektora
publicznego - 10

Zmiany są wynikiem aktualizacji wartości
wskaźników przez wnioskodawcę

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

województwa
śląskiego
str. 6
2 .1 Rozbudowa
systemu zarządzania
terenami
pogórniczymi na
terenie
województwa
śląskiego
str. 6
2 .1 Rozbudowa
systemu zarządzania
terenami
pogórniczymi na
terenie
województwa
śląskiego
str. 6
5.4.3
Rozwój
infrastruktury
edukacji
przyrodniczej w
dolinach potoków
górskich na terenie
Nadleśnictwa Bielsko
9.2.7
str. 31

Pojemność zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego (obligatoryjny) - 1

Pojemność zdigitalizowanej informacji
sektora publicznego (obligatoryjny) - 20
GB

Zmiany są wynikiem aktualizacji wartości
wskaźników przez wnioskodawcę

Rozmiar
udostępnionych
online Rozmiar udostępnionych online
informacji
sektora
publicznego informacji sektora publicznego
(obligatoryjny) - 1
(obligatoryjny) - 350 GB

Zmiany są wynikiem aktualizacji wartości
wskaźników przez wnioskodawcę

Wszystkie zapisy dotyczące projektu

Usunięcie zapisów dotyczących projektu

Negatywna ocena projektu

Brak przypisu

Dodanie przypisu:
W związku z trwającym, w IV kwartale
2018 roku, procesem renegocjacji RPO

Wyjaśnienie braku wezwania wniosku.
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WSL 2014-2020, jednostka
odpowiedzialna za wezwanie do
złożenia wniosku o dofinansowanie nie
miała możliwości skutecznego wezwania
do złożenia wniosku.
8.

9.2.7
str. 31

Brak zapisu

Dodanie projektu (II edycja)
 Numer działania lub
poddziałania: 9.2.7
 Tytuł lub zakres projektu: W
stronę rodziny- wsparcie usług
adopcyjnych
 Podmiot zgłaszający: Samorząd
Województwa
Śląskiego/Wydział EFS
 Data identyfikacji:
 Podmiot, który będzie
wnioskodawcą: Samorząd
Województwa Śląskiego/
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa
Śląskiego
 Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 4 650 000,00
 Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN) :
4 650 000,00
 Duży projekt (T/N/ND): ND
 Szacowany wkład UE (PLN):

Identyfikacja projektu
pozakonkursowego
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3 952 500,00
Zakładane efekty projektu
wyrażone wskaźnikami :
- Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w
programie: 350 (I.2019XII.2021)
- Liczba wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
społecznych istniejących po
zakończeniu projektu: 9
(I.2019-XII.2021)



Przewidywany w dniu
identyfikacji termin złożenia
wniosku o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok):
I kwartał 2019
 Przewidywany w dniu
identyfikacji termin rozpoczęcia
realizacji
projektu(kwartał/miesiąc oraz
rok): I kwartał 2019
Przewidywany w dniu identyfikacji
termin zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): IV kwartał
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