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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. Opis procesu naboru,
oceny i wyboru
projektów do
dofinansowania w
trybie projektów
pozakonkursowych
Etap zgłoszenia i
identyfikacji
Str. 19
2. Opis procesu naboru,
oceny i wyboru
projektów do
dofinansowania w
trybie projektów
pozakonkursowych
Etap zgłoszenia i
identyfikacji
Str. 19
3. II. 1 Oś priorytetowa I
Nowoczesna
gospodarka

Dotychczasowy zapis

Wykaz
może
podlegać
aktualizacji
polegającej na usunięciu projektu z wykazu,
dodaniu nowego projektu do wykazu lub
zmianie informacji dotyczących projektu w
zakresie kolumn 6-11 Wykazu

Nowy zapis

Wykaz może podlegać aktualizacji polegającej na
usunięciu projektu z wykazu, dodaniu nowego
projektu do wykazu lub zmianie informacji
dotyczących
projektu.
Zmiana
informacji
dotyczących projektu może nastąpić w okresie
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na
pisemny
uzasadniony
wniosek
podmiotu
zgłaszającego lub podmiotu, który będzie
wnioskodawcą. IZ RPO WSL podejmuje ostateczną
decyzję o zmianie informacji dotyczących projektu.
Brak przypisu
Dodanie przypisu: „Wartości przedstawione w
załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
mają charakter szacunkowy i obowiązują tylko w
trakcie postępowań w zakresie wyboru projektów
do dofinansowania. Na etapie realizacji projektu
wskazane ww. załączniku szacowane wartości
mogą ulec zmianie na warunkach określonych w
umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o
dofinansowaniu projektu”
W ramach przedmiotowego działania W ramach przedmiotowego działania maksymalna
maksymalna
wartość
wydatków wartość wydatków kwalifikowanych dla typu
kwalifikowanych dla typu projektu wynosi projektu wynosi odpowiednio:
odpowiednio:
- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza

Uzasadnienie

Modyfikacja zapisów w zakresie
identyfikacji projektów w trybie
pozakonkursowym.

Dodanie przypisu jest
doprecyzowaniem zapisów SZOOP
i wynika z zasad obowiązujących
po zawarciu umowy o
dofinansowanie

Zwiększono maksymalną wartość
kosztów kwalifikowanych dla I
typu projektu: „Tworzenie lub
rozwój istniejącego zaplecza
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Działanie 1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach
Pkt 24
Str. 42

4. II. 1 Oś priorytetowa I
Nowoczesna
gospodarka
Działanie 1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwach służącego ich
działalności innowacyjnej - 10 mln zł
(wartość obowiązująca na etapie
wnioskowania),

badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
służącego ich działalności innowacyjnej - 20 mln zł
(wartość obowiązująca na etapie wnioskowania),

W przypadku projektów realizowanych w
konsorcjum, którego członkiem/członkami
jest/są organizacja prowadząca badania i
upowszechniająca wiedzę – wartość
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych
przez te podmioty, nie może przekroczyć 1
mln EURO.

W przypadku projektów realizowanych w
konsorcjum, którego członkiem/członkami jest/są
organizacja prowadząca badania i upowszechniająca
wiedzę - gdy wartość kosztów kwalifikowalnych
projektu przekroczy 1 mln EUR zachodzi
konieczność korekty wydatków kwalifikowalnych
ponoszonych przez organizację prowadząca badania
i upowszechniającą wiedzę 20% stawką ryczałtową

W ramach działania 1.3 przewiduje się
stosowanie uproszczonych form rozliczania
wydatków - warunki zgodnie z Regulaminem
konkursu.
IOK jest upoważniona do określenia w
Regulaminie konkursu dla danego naboru

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowanie
uproszczonych form rozliczania wydatków warunki zgodnie z Regulaminem konkursu.
W ramach działania 1.3 3 typ projektów
przewiduje się możliwość wypłacania zaliczek dla
beneficjentów.

Pkt 24

badawczo-rozwojowego
w przedsiębiorstwach służącego
ich działalności innowacyjnej”
celem
zwiększenia
zainteresowania przedsiębiorców
realizacją większych oraz bardziej
zaawansowanych projektów oraz
umożliwieniem
zbudowania/utworzenia
laboratorium co zgodnie z
informacjami od Wnioskodawców
wiąże się z dużymi kosztami dla
przedsiębiorców.
Dostosowanie do zmienionych
zapisów w zakresie projektów
generujących
dochód.
Umożliwienie złożenia przez
konsorcja projektów, których
koszty
kwalifikowalne
przekraczają 1 mln EUR - poprzez
zastosowanie
20%
stawki
ryczałtowej.

Str. 42
5. II. 1 Oś priorytetowa I
Nowoczesna
gospodarka
Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB

Zapis przywrócony do SZOOP ze
względu na fakt realizowania
projektów w ramach 3 typu
projektów.

3

Pkt 18
Str. 49
6.

II. 1 Oś priorytetowa I
Nowoczesna
gospodarka
Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB
Pkt 29
Str. 51

7.

II. 1 Oś priorytetowa I
Nowoczesna
gospodarka
Działanie 1.3
Profesjonalizacja IOB
Pkt 29

8.

Str. 52
II.3 Oś Priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP

informacji o możliwości i warunkach
stosowania uproszczonych form rozliczania
wydatków.
Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3.
realizowane będą na obszarze całego
województwa. W celu zapewnienia, że
udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi
Województwa Śląskiego, beneficjent musi
prowadzić działalność gospodarczą na
terenie
Województwa
Śląskiego
–
weryfikacja będzie się odbywać na
podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie.
Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych
(zaawansowanych
lub
znacząco
ulepszonych)
specjalistycznych
oraz
proinnowacyjnych usług w odpowiedzi na
pojawiające się/zmieniające się potrzeby
biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i
udokumentowane oczekiwania sektora
biznesu.
Poddziałanie 3.5.1
Poddziałanie 3.5.2

Poddziałanie 3.5.3
Działanie 3.5.
Umiędzynarodowienie Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
gospodarki regionu
internacjonalizacji działalności
Liczba przedsiębiorstw wchodzących na

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie
konkursu dla danego naboru informacji o
możliwości i warunkach stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków.
Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3.
realizowane będą na obszarze całego województwa.
W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie
służyła rozwojowi Województwa Śląskiego,
beneficjent (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.
Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych
(zaawansowanych lub znacząco ulepszonych)
specjalistycznych, proinnowacyjnych usług w
odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się
potrzeby biznesowe w oparciu o zdiagnozowane i
udokumentowane oczekiwania sektora biznesu.

Poddziałanie 3.5.1: Liczba wypromowanych
regionów
Poddziałanie 3.5.2: Liczba opracowanych rozwiązań
modelowych w zakresie internacjonalizacji
Poddziałanie 3.5.3: Liczba kontraktów handlowych
zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa

Zapis przywrócony do SZOOP ze
względu na fakt realizowania
projektów w ramach 3 typu
projektów również w ramach
konsorcjum.

Zapis został uspójniony z zapisami
RPO WSL.

Doprecyzowano wskaźniki
rezultatu dla każdego
poddziałania. Wskaźnik „Liczba
przedsiębiorstw wspartych w
zakresie internacjonalizacji
działalności” usunięto dublujący
się wskaźnik (jest wskazany jako
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Pkt 3 Lista
wskaźników rezultatu
bezpośredniego

rynki zagraniczne

wsparte w zakresie internacjonalizacji

Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw
wchodzących na rynki
zagraniczne” usunięto.

Str. 97
9.

II.3 Oś Priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP

wskaźnik produktu).

Poddziałanie 3.5.2 - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie niefinansowe

Poddziałanie 3.5.2 - Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie niefinansowe

Liczba opracowanych rozwiązań
Działanie 3.5.
modelowych w zakresie internacjonalizacji
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu

Przeniesiono wskaźnik „Liczba
opracowanych rozwiązań
modelowych w zakresie
internacjonalizacji” ze
wskaźników produktu do
rezultatu.

Pkt 4 Lista
wskaźników produktu
Str. 97
10. II.3 Oś Priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP

85%

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu,
W przypadku udzielenia pomocy de minimis rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania
(poddziałanie 3.5.3) maksymalny poziom pomocy publicznej (dotyczy poddziałania 3.5.1 i
Działanie 3.5.
dofinansowania
UE
wydatków 3.5.2).
Umiędzynarodowienie
kwalifikowalnych wynosi 50%.
W przypadku poddziałania 3.5.3 maksymalny
gospodarki regionu
poziom
dofinansowania
UE
wydatków
kwalifikowalnych
wynosi
50%.
Pkt 20 Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych na
poziomie projektu

Przedmiotowa zmiana związana
jest z dodaniem podstaw
prawnych, na podstawie których
możliwe
będzie
udzielanie
wsparcia dla Poddziałania 3.5.3.
Ponoszenie wydatków dla ww.
poddziałania możliwe będzie na
podstawie:
- art. 18 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014;
- art. 19 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014;
- Rozporządzenia de minimis nr
1407/2013
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Str. 101

11. II.3 Oś Priorytetowa III
Konkurencyjność MŚP

Maksymalny
poziom
dofinansowania w przypadku
wszystkich ww. Rozporządzeń dla
poddziałania 3.5.3 to 50%.
85%, bądź poziom wynikający z luki w 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, Doprecyzowano zapis
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania
zasadami udzielania pomocy publicznej.
pomocy publicznej (nie dotyczy poddziałania 3.5.3).

Działanie 3.5.
Umiędzynarodowienie
Nie przewiduje się współfinansowania z
Nie przewiduje się współfinansowania z budżetu
gospodarki regionu
budżetu państwa w trybie konkursowym.
państwa w trybie konkursowym.
Pkt 21 Maksymalny %
poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych na
poziomie projektu str.
101
12. II.3 Oś Priorytetowa III Poddziałanie 3.5.3: 15% lub zgodnie z Poddziałanie 3.5.3: 50% lub zgodnie z zasadami Przedmiotowa zmiana związana
jest z dodaniem podstaw
Konkurencyjność MŚP zasadami udzielania pomocy publicznej.
udzielania pomocy publicznej.
prawnych, na podstawie których
Działanie 3.5.
możliwe
będzie
udzielanie
Umiędzynarodowienie
wsparcia dla Poddziałania 3.5.3.
gospodarki regionu
Ponoszenie wydatków dla ww.
Pkt 22. Minimalny
poddziałania możliwe będzie na
wkład własny
podstawie:
beneficjenta jako %
- art. 18 Rozporządzenia Komisji
wydatków
(UE) nr 651/2014;
kwalifikowalnych str.
- art. 19 Rozporządzenia Komisji
101
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13. II.3 Oś Priorytetowa III Ponadto, realizacja kompleksowych i
Konkurencyjność MŚP skoordynowanych działań związanych z
promocją gospodarczą oparta będzie o
Działanie 3.5.
wypracowaną wspólnie z partnerami
Umiędzynarodowienie gospodarczymi spójną polityką inwestycyjną
gospodarki regionu
regionu.
Pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia str. 102

UE) nr 651/2014;
- Rozporządzenia de minimis nr
1407/2013
Maksymalny
poziom
dofinansowania w przypadku
wszystkich ww. Rozporządzeń dla
poddziałania 3.5.3 to 50%
Ponadto,
realizacja
kompleksowych
i Poprawa błędu językowego
skoordynowanych działań związanych z promocją
gospodarczą oparta będzie o wypracowaną
wspólnie z partnerami gospodarczymi spójną
politykę inwestycyjną regionu.

14. II.3 Oś Priorytetowa III Przedsiębiorstwa będą ograniczone do Przedsiębiorstwa będą ograniczone do sektora MŚP, Poprawa błędu językowego
Konkurencyjność MŚP sektora MŚP, które swoją siedzibę lub które swoją siedzibę lub oddział mają na terenie
oddział maja na terenie województwa województwa śląskiego.
Działanie 3.5.
śląskiego.
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu
Pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia str. 103
15. II.3 Oś Priorytetowa III 1. Efektywne zarządzanie zmianą biznesową,
Konkurencyjność MŚP dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw
sektora MŚP, w procesach internacjonalizacji
Działanie 3.5.
gospodarki,
budujących
wizerunek

1. Efektywne zarządzanie zmianą biznesową, dla Poprawa błędu językowego
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw sektora
MŚP, w procesach internacjonalizacji gospodarki,
budujących wizerunek przedsiębiorczego regionu
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Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu
Pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia str. 103

przedsiębiorczego Regionu Śląskiego na
rynkach międzynarodowych.
2. Zbudowanie i testowanie modelu
efektywnej
internacjonalizacji
–
przedsiębiorców sektora MŚP regionu
śląskiego, a tym samym promocji wizerunku
Regionu, jako przestrzeni gospodarczej
opartej na elastyczności i specjalizacji firm
oraz
aktywnych
międzynarodowo
strukturach sieciowych.
3. Poprawa zdolności funkcjonowania na
rynkach
międzynarodowych,
poprzez
propozycje modelowych zmian struktury
zatrudnienia w sektorze MŚP, na obszarze
województwa śląskiego.
4. Wzmacnianie przedsiębiorczości sektora
MŚP, nastawionej na intensyfikację działań
na
rynkach
międzynarodowych
internacjonalizację,
w
obszarach
inteligentnych specjalizacji Województwa
Śląskiego.
16. II.3 Oś Priorytetowa III Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie
Konkurencyjność MŚP w ramach Poddziałania 3.5.3 muszą
prowadzić
działalność
związaną
z
Działanie 3.5.
realizowanym
projektem
na terenie
Umiędzynarodowienie Województwa Śląskiego.
gospodarki regionu
Pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia str. 103

śląskiego na rynkach międzynarodowych.
2. Zbudowanie i testowanie modelu efektywnej
internacjonalizacji – przedsiębiorców sektora MŚP
regionu śląskiego, a tym samym promocji wizerunku
regionu, jako przestrzeni gospodarczej opartej na
elastyczności i specjalizacji firm oraz aktywnych
międzynarodowo strukturach sieciowych.
3. Poprawa zdolności funkcjonowania na rynkach
międzynarodowych,
poprzez
propozycje
modelowych zmian struktury zatrudnienia w
sektorze MŚP, na obszarze województwa śląskiego.
4. Wzmacnianie przedsiębiorczości sektora MŚP,
nastawionej na intensyfikację działań na rynkach
międzynarodowych - internacjonalizację, w
obszarach inteligentnych specjalizacji województwa
śląskiego.

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w Poprawa błędu językowego
ramach Poddziałania 3.5.3 muszą prowadzić
działalność związaną z realizowanym projektem na
terenie województwa śląskiego.
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17. II.4.2. Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstwach,
pkt 3, str. 115
18. II.4.2. Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstwach,
pkt 3, str. 115
19. II.4.2. Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
20. energii w mikro,
małych i średnich
21. przedsiębiorstwach,
pkt 4, str. 115

Brak wskaźnika

z

pozostałymi

Ujednolicono
działaniami

z

pozostałymi

Dodatkowa
zdolność
wytwarzania
energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny)

Brak wskaźnika
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej
ze źródeł odnawialnych(obligatoryjny)

Liczba jednostek wytwarzania
elektrycznej z OZE (obligatoryjny)

energii Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania Podział
wskaźników
energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny)

Liczba jednostek wytwarzania
cieplnej z OZE (obligatoryjny)

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny)
energii Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE (obligatoryjny)

22.
23.

Ujednolicono
działaniami

Liczba
przedsiębiorstw
wsparcie (obligatoryjny)

zagregowanych

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE (obligatoryjny)
otrzymujących Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
(obligatoryjny)
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24. II.4.2. Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstwach,
pkt 4, str. 115
25. II. 4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej;
pkt 6. Typ
beneficjenta, str. 121
26. II.6.1 Drogi
wojewódzkie,
powiatowe i gminne,
pkt 29. Opis działania
i informacje
dodatkowe, str. 196

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze Brak wskaźnika
źródeł odnawialnych (obligatoryjny)

2.
Związek Metropolitalny; Podmioty,
w których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia

2.
Związek Metropolitalny;
3.
Podmioty, w których większość udziałów lub
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
lub ich związki i stowarzyszenia

Zmiana kategorii wskaźnika z
produktu na rezultat

Korekta redakcyjna

Jako
istniejące
tereny
inwestycyjne Jako istniejące tereny inwestycyjne traktowane Zmiany wynikające ze zmiany
kryteriów
na
Komitecie
traktowane będą tereny zewidencjonowane będą tereny zewidencjonowane w wykazach:
Monitorującym
w wykazach:
a. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
a. Katowickiej
Specjalnej
Strefy
wynikających z Rozporządzenia Rady
Ekonomicznej,
wynikających
z
Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w
Rozporządzenia Rady Ministrów z
sprawie katowickiej specjalnej strefy
dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie
ekonomicznej (mapa większości terenów
katowickiej
specjalnej
strefy
inwestycyjnych: https://mapa.ksse.com.pl/)
ekonomicznej (mapa większości
b. bazie Inwest–in Silesia na stronie
terenów
inwestycyjnych:
Internetowej www.inwest-in-silesia.pl.
https://mapa.ksse.com.pl/)
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b. bazie Inwest–in Silesia na stronie
Internetowej
www.inwest-insilesia.pl.
oraz spełniające co najmniej jeden z
poniższych warunków:
a. przynajmniej częściowe uzbrojenie
terenu w media – tj.
- doprowadzenie wodociągu co
najmniej do działki sąsiadującej z
terenami
przeznaczonymi
dla
inwestorów i potwierdzenie ze
strony
operatora
sieci,
iż
podłączenie działek inwestycyjnych
jest możliwe z tego punktu,
doprowadzenie
kanalizacji
sanitarnej co najmniej do działki
sąsiadującej
z
terenami
przeznaczonymi dla inwestorów i
potwierdzenie ze strony operatora
sieci, iż podłączenie działek
inwestycyjnych jest możliwe z tego
punktu,
jeżeli
dokumenty
planistyczne gminy przewidują
odbiór ścieków poprzez sieć
kanalizacji sanitarnej,

oraz spełniające co najmniej jeden z
poniższych warunków:
a. przynajmniej częściowe uzbrojenie terenu w
media – tj.
- doprowadzenie wodociągu co najmniej do
działki
sąsiadującej
z
terenami
przeznaczonymi
dla
inwestorów
i
potwierdzenie ze strony operatora sieci, iż
podłączenie działek inwestycyjnych jest
możliwe z tego punktu,
lub
- doprowadzenie kanalizacji sanitarnej co
najmniej do działki sąsiadującej z terenami
przeznaczonymi
dla
inwestorów
i
potwierdzenie ze strony operatora sieci, iż
podłączenie działek inwestycyjnych jest
możliwe z tego punktu, jeżeli dokumenty
planistyczne gminy przewidują odbiór
ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,
lub
- doprowadzenie sieci energetycznej co
najmniej do działki sąsiadującej z terenami
inwestycyjnymi
i
dysponowanie
potwierdzeniem ze strony operatora sieci
energetycznej, iż z tego punktu nastąpi
dalsza rozbudowa
sieci
na teren
inwestycyjny.
lub
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- doprowadzenie sieci energetycznej
co najmniej do działki sąsiadującej z
terenami
inwestycyjnymi
i
dysponowanie potwierdzeniem ze
strony
operatora
sieci
energetycznej, iż z tego punktu
nastąpi dalsza rozbudowa sieci na
teren inwestycyjny.
lub
b. potwierdzenie, że teren nie
potrzebuje
dalszych
prac
związanych
z:
niwelacją
i
oczyszczeniem
gleby
z
zanieczyszczeń
bądź
innych
elementów
uniemożliwiających
prowadzenie inwestycji (takich jak
np.
niewypały
na
terenach
powojskowych).
lub
c. udokumentowanie, że teren jest
dostępny dla inwestorów, poprzez
przedstawienie
opublikowanej
oferty
zbycia/dzierżawy/najmu
terenu, zawartej z inwestorem
umowy
zbycia/dzierżawy/najmu,
listu intencyjnego etc.
27. II.6.2
Transport Brak zapisu
kolejowy, pkt 29. Opis
działania i informacje

b. potwierdzenie, że teren nie potrzebuje
dalszych prac związanych z: niwelacją i
oczyszczeniem gleby z zanieczyszczeń bądź
innych elementów uniemożliwiających
prowadzenie inwestycji (takich jak np.
niewypały na terenach powojskowych).
lub
c. udokumentowanie, że teren jest dostępny
dla inwestorów, poprzez przedstawienie
opublikowanej
oferty
zbycia/dzierżawy/najmu terenu, zawartej z
inwestorem
umowy
zbycia/dzierżawy/najmu, listu intencyjnego
etc.

W ramach 4 typu projektu wsparciem objęte Opis uzupełniony w związku z
zostanie
przygotowanie
dokumentacji pojawieniem się nowego typu
przedprojektowej niezbędnej do wnioskowania i projektu.
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dodatkowe, str. 201

28. II.7.1, pkt 14
(Działanie 7.1)
Str. 209

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
zostaną określone w treści Regulaminu
konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Grupa docelowa.
•
Preferowane grupy docelowe na
etapie rekrutacji do projektu.
•
Okres realizacji projektu.
•
Obszar realizacji projektu.
•
Maksymalna wartość projektu.
•
Minimalny
poziom
kryterium
efektywności zatrudnieniowej.

realizacji projektów (m.in. studium wykonalności,
dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko,
dokumentacja
projektowa,
dokumentacja techniczna, mapy lub szkice
sytuujące projekt). Współfinansowana będzie
mogła być tylko dokumentacja dla projektów
wynikających z Planu rozwoju kolei w
województwie śląskim – Dokument wdrożeniowy
do Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego.
Przypis:
Dokumentacja,
która
zostanie
opracowana w ramach projektu jest niezbędna i
będzie wystarczająca do przeprowadzenia procesu
wyboru wykonawcy zadań inwestycyjnych w
ramach odnośnego projektu infrastrukturalnego.
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą
obejmować następujące zagadnienia:
•
Grupa docelowa.
•
Preferowane grupy docelowe na etapie
rekrutacji do projektu.
•
Typ projektu.
•
Okres realizacji projektu.
•
Lokalizacja biura projektu.
•
Obszar realizacji projektu.
•
Maksymalna wartość projektu.

Minimalny poziom kryterium efektywności
zatrudnieniowej.

Propozycja dodania:
a) Typ projektu
W ramach konkursów z 7.1 w
roku 2019 istnieje możliwość z
rezygnacji z typu projektu
obejmującego
doposażenia i
wyposażenia stanowiska pracy.
Wynika to z planowanych zmian
przez MIiR w tym typie projektu,
które jednakże są planowane w
wytycznych dot. rynku pracy
dopiero w połowie roku, co
uniemożliwia ich zastosowanie we
wcześniejszych konkursach.
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b) Lokalizacja biura projektu.
Dopisano do Działania 7.1 z uwagi
na fakt, iż kryterium w tym
zakresie będzie dodane dla
wszystkich Poddziałań.
29. II.7.1, pkt 14
(Poddziałania 7.1.3
OSI)
Str. 210

30. II.7.1, pkt 14
(Poddziałanie 7.1.3
RLKS)
Str. 210

31. II.7.1, pkt 29
Str. 213

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
zostaną określone w treści Regulaminu
konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Projekty w ramach OSI wynikają z
aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego
przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•
Lokalizacja biura projektu.
•
Obszar realizacji projektów. .
•
Minimalna wartość projektu.
•
Lokalizacja
siedziby
Projektodawcy/partnera wiodącego.
Brak zapisu

Brak zapisu

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą
obejmować następujące zagadnienia:
•
Projekty w ramach OSI wynikają z
aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ
RPO WSL programu rewitalizacji.
•
Obszar realizacji projektów.
•
Minimalna wartość projektu.
•
Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera
wiodącego.

Propozycja przeniesienia limitu:
„Lokalizacja biura projektu” do
wspólnych limitów dla Działania
7.1 z uwagi na planowane
dodanie kryterium w tym zakresie
dla wszystkich Poddziałań.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą
obejmować następujące zagadnienia:
 Projekty w ramach RLKS realizują cele i
założenia danej LSR.
 Obszar realizacji projektów.
 Minimalna wartość projektu.
 Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera
wiodącego.
Proces aktywizacji zawodowej uczestnika projektu
należy każdorazowo rozpocząć od rozpoznania

Propozycja dodania limitów i
ograniczeń dla RLKS z uwagi na
niezależny charakter konkursu w
ramach Poddziałania 7.1.3

Wzmożenie ochrony słusznych
uprawnień osób biorących udział
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aktualnej
sytuacji
społeczno-zawodowej
i
identyfikacji jego potrzeb. Efektem tego etapu jest
Indywidualny Plan Działania (IPD) opracowany w
trakcie
dwustronnych
ustaleń
pomiędzy
uczestnikiem
projektu
a reprezentującym beneficjenta doradcą. Oznacza
to, że uczestnik powinien znać cel i zakres wsparcia
oraz akceptować ustaloną dla niego ścieżkę
aktywizacji zawodowej, a także być świadomym
konieczności aktywnego osobistego angażowania
się w realizację ustalonych celów.
Opracowane IPD ma pozwolić na dopasowanie
pomocy odpowiednio do sytuacji uczestnika, jego
potrzeb, możliwości oraz posiadanych kompetencji.
IPD może być modyfikowany w trakcie jego
realizacji z powodu zmiany osobistej sytuacji
uczestnika projektu bądź też zewnętrznych
uwarunkowań mających wpływ na przebieg
realizacji ścieżki aktywizacji zawodowej.
Na każdym etapie realizacji IPD uczestnik projektu
powinien mieć zapewniony dostęp do usługi
pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy
zawodowego.
Wzór IPD stanowi załącznik do Regulaminu
konkursu.

w projektach poprzez zawarcie
odnośnego zapisu w dokumencie
rangi Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych.
Zapis uzupełniono o zalecenie IK
UP w zakresie dostosowania
zapisów do planowanych zmian
bazujących na nowelizowanych
Wytycznych w szczególności w
zakresie wzoru IPD i konieczności
zapewnienia wsparcia doradcy
zawodowego.

Zgodnie z umową uczestnictwa w projekcie,
stanowiącą załącznik do umowy o dofinansowanie
projektu, beneficjent ma obowiązek wypłacenia
stypendium
szkoleniowego
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32. II.7.5 Wsparcie osób
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej poprzez
instrumenty
finansowe, Działanie
7.5, pkt 5, str. 233

Wybór podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy.
Instrument finansowy w postaci:
1. Preferencyjnej pożyczki dla osób
planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej, i
2. Wsparcia doradczo-szkoleniowego dla
osób planujących rozpoczęcie działalności.
2 typ operacji może być realizowany
wyłącznie w połączeniu z 1 typem operacji.
33. II.7.5 Wsparcie osób Zwrotna pomoc finansowa, tj. pożyczki
zamierzających
rozpocząć
prowadzenie
działalności
gospodarczej poprzez
instrumenty
finansowe, Działanie
7.5, pkt 27, str. 236
34. II.8.3 Poprawa
Działanie 8.3
Minimalna wartość
dostępu do
Poddziałanie
projektu wynosi 100 000
profilaktyki,
PLN.
8.3.1

i stażowego w założonych terminach oraz
uregulowania
pochodnych
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
prawa
(w szczególności składki na ubezpieczenie
społeczne) bez względu na to, czy został rozliczony
wniosek
Beneficjenta
o płatność i przekazane zostały środki przez
Instytucję Pośredniczącą.
Wybór podmiotu wdrażającego fundusz funduszy.
Instrument finansowy w postaci preferencyjnej
mikropożyczki da osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej (mikropożyczka).

Mikropożyczka

Działanie 8.3
Poddziałanie
8.3.1

Konsekwencja zmian Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.
Doprecyzowanie zapisów.

Doprecyzowanie zapisów

Minimalna wartość projektu
wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu

W związku z wprowadzeniem
nowych typów projektów w
ramach Działania, zmieniła się ich
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diagnostyki i
rehabilitacji leczniczej
ułatwiającej
pozostanie w
zatrudnieniu i powrót
do pracy
Pkt. 23 Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN),
Str. 257

35. Oś IX Włączenie
społeczne
II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i
zdrowotne;
Poddziałanie 9.2.6
5. Typy projektów
Str. 283

Poddziałanie
8.3.2

Maksymalna wartość
projektu wskazana jest w
Regulaminie konkursu.

Działanie 8.3
Poddziałanie
8.3.1
Minimalna wartość
Poddziałanie
projektu wynosi 50 000
8.3.2
PLN.
dotyczy 5 i 6
Maksymalna wartość
projektu wskazana jest w
typu
Regulaminie konkursu.
projektów
wymienionych
w pkt. 5
1. Wdrażanie regionalnych programów
zdrowotnych w zakresie:
a. poprawy opieki nad kobietą w ciąży w
kontekście budowania postaw świadomego
rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i
leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie
prenatalnym poprzez:
a.1)
organizację
szkół
świadomego
rodzicielstwa;
a.2) opiekę perinatalną;
a.3) działania edukacyjne dla personelu
medycznego, w tym POZ,
b. wczesnego wykrywania deformacji
kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz
edukacja w zakresie ergonomii w
codziennym życiu dziecka,

Poddziałanie
8.3.2

wskazana jest w Regulaminie
konkursu.

Działanie 8.3
Poddziałanie
8.3.1
Poddziałanie
8.3.2
dotyczy 7 i 8
typu
projektów
wymienionych
w pkt. 5

Minimalna wartość projektu
wynosi 50 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu
wskazana jest w Regulaminie
konkursu.

1. Wdrażanie
regionalnych
programów
zdrowotnych w zakresie:
a. poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście
budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz
wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych
u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
a.1) organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
a.2) opiekę perinatalną;
a.3) działania edukacyjne dla personelu medycznego,
w tym POZ,
b. wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u
dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie
ergonomii w codziennym życiu dziecka,
c.
profilaktyki
nadwagi
i
otyłości
wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

numeracja (dawnej 5 i 6 typ
projektu jest obecnie 7 i 8)

Planowanie wdrożenia nowego
programu zdrowotnego
pn.
„Program polityki zdrowotnej w
zakresie profilaktyki nadwagi i
otyłości wśród dzieci w wieku
przedszkolnym w województwie
śląskim na lata 2019-2022”
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36. Oś IX Włączenie
społeczne
II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i zdrowotne
23. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
str. 289

Działanie 9.2
Minimalna wartość projektu wynosi
100 000,00 PLN
Maksymalna
wartość
projektu
nie
przekracza wysokości alokacji przewidzianej
na Działanie.

Działanie 9.2
Poddziałanie 9.2.4
Poddziałanie 9.2.5
Poddziałanie 9.2.6
Typ projektu:
1b, 1c, 2
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00
PLN
Maksymalna wartość projektu nie przekracza
wysokości alokacji przewidzianej na Działanie.

Minimalna i maksymalna wartość
projektów dla typu 1a zostanie
wskazana
w
Regulaminie
konkursu i będzie uwzględniać
dostępną
alokację,
która
pozostała na wdrożenie RPZ
Zdrowa Matka i Dziecko.

Działanie 9.2
Poddziałanie 9.2.6
Typ projektu: 1a
Minimalna i maksymalna wartość projektu
wskazana jest w Regulaminie konkursu
37. II.10.4 Poprawa stanu 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
Konsekwencja
zmian
środowiska
związki i
stowarzyszenia;
wprowadzonych do RPO WSL
miejskiego, Działanie stowarzyszenia;
2. Związek Metropolitalny;
2014-2020.
10.4, pkt 7, str. 323
2. Podmioty, w których większość udziałów
3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji
lub akcji
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub
posiadają jednostki samorządu
ich
terytorialnego lub ich
związki i stowarzyszenia;
związki i stowarzyszenia;
4. Podmioty działające na zlecenie jednostek
3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z
samorządu terytorialnego wybrane zgodnie prawem zamówień publicznych;
z prawem zamówień publicznych;
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby kościołów i związków wyznaniowych;
prawne
6. Organizacje pozarządowe;
kościołów i związków wyznaniowych;
7. Jednostki zaliczane do sektora finansów
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38. II.11.3, pkt. 6, str. 348

5. Organizacje pozarządowe;
6. Jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych (niewymienione wyżej);
7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
8. Przedsiębiorcy;
9. Instytucje kultury;
10. Lokalne Grupy Działania;
11. Porozumienia ww. podmiotów;
12. Podmioty działające w oparciu o
umowę/ porozumienie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw.
projekty hybrydowe).
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych), w tym:
1. Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące
kształcenie dla dorosłych i placówki
oświatowe prowadzące kształcenie
zawodowe;
2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Placówki kształcenia praktycznego;
4. Centra kształcenia zawodowego i
ustawicznego;
5. Organy prowadzące szkoły i placówki
objęte katalogiem beneficjentów;
6. Pracodawcy/przedsiębiorcy;

publicznych (niewymienione wyżej);
8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
9. Przedsiębiorcy;
10. Instytucje kultury;
11. Lokalne Grupy Działania;
12. Porozumienia ww. podmiotów;
13. Podmioty działające w oparciu o umowę/
porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (tzw. projekty hybrydowe).

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), w tym:
1. Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe
prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki
oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Placówki kształcenia praktycznego;
4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
5. Organy prowadzące szkoły i placówki objęte
katalogiem beneficjentów;
6. Pracodawcy/przedsiębiorcy;
7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z
otoczeniem szkół wskazanych w katalogu

W związku z reformą oświaty i
wygaszaniem
szkół
ponadgimnazjalnych
wprowadzono
do
typu
beneficjentów również szkoły
ponadpodstawowe.
Dodatkowo zmieniono akt prawny
w związku z wprowadzeniem
ustawy Prawo oświatowe.
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39. II.11.3, pkt. 7
Str. 349

7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z
beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
otoczeniem szkół wskazanych w 8. Samorząd województwa;
katalogu
beneficjentów,
jako 9. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i
współpraca dla uczniów);
zawodowe;
8. Samorząd województwa;
10. Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 Prawo oświatowe (organ
9. Zrzeszenia
i
stowarzyszenia
prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły
rzemieślnicze i zawodowe;
prowadzące
kształcenie
zawodowe
lub
10. Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z
placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 –
dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
placówki kształcenia ustawicznego, placówki
(organ prowadzący szkoły dla dorosłych,
kształcenia
praktycznego
oraz
ośrodki
szkoły
prowadzące
kształcenie
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
zawodowe lub placówki, o których
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
mowa w art. 2 pkt. 3a – placówki
umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je
kształcenia ustawicznego, placówki
połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia
kształcenia praktycznego oraz ośrodki
zawodowego i ustawicznego”).
dokształcania
i
doskonalenia
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych; może je
połączyć w zespół, zwany „centrum
kształcenia
zawodowego
i
ustawicznego”).
1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej
1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej
inicjatywy chęć kształcenia formalnego
inicjatywy chęć kształcenia formalnego
(podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji
(podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub
lub ich formalnego potwierdzenia)
ich
formalnego
potwierdzenia)
lub uczestniczące z własnej inicjatywy w
lub uczestniczące z własnej inicjatywy w
szkoleniach i kursach;
szkoleniach i kursach;

Zmieniono
grupę
docelową
zgodnie z zapisami zmienionego
RPO WSL 2014-2020, który został
przyjęty decyzją wykonawczą
Komisji Europejskiej nr C(2018)
5168 z dn. 27 lipca 2018 r.
Dodatkowo zapisy dostosowano
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2. Placówki kształcenia ustawicznego,
2. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki
placówki kształcenia praktycznego,
kształcenia
praktycznego,
ośrodki
ośrodki dokształcania i doskonalenia
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
zawodowego,
szkoły
prowadzące
szkoły
prowadzące
kształcenie
dla
kształcenie dla dorosłych, szkoły
dorosłych, szkoły policealne;
policealne;
3. Partnerzy społeczno – gospodarczy;
3. Partnerzy społeczno – gospodarczy;
4. Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia
4. Nauczyciele zawodu i pracownicy
zawodowego i instruktorzy praktycznej
pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych
nauki zawodu;
i placówek oświatowych prowadzących
5. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy
kształcenie zawodowe, instruktorzy
oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.
praktycznej nauki zawodu;
Z wyłączeniem osób odbywających karę
5. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym.
oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.
Z wyłączeniem osób odbywających karę Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie
pozbawienia wolności.
możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające
Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz
działanie względem działań skierowanych do
instruktorów praktycznej nauki zawodu
uczniów- osób dorosłych.
będzie możliwy jedynie jako dodatkowe,
uzupełniające działanie względem działań
skierowanych do uczniów- osób dorosłych.
40. II.11.3, pkt 14, str. 350 Nie dotyczy
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą
obejmować następujące zagadnienia:
 Grupa docelowa.
 Preferowane grupy docelowe na etapie
rekrutacji do projektu.

do obowiązujących Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i
zwalczania
ubóstwa
z
wykorzystaniem
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
na lata 2014-2020.

Propozycja zmian wynika z
ustaleń z WRR i uwzględnieniem
w
treści
SZOOP
zakresu
możliwego zakresu limitów i
ograniczeń
na
poziomie
Regulaminu
konkursu.
Przedmiotowe zapisy zostały już
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41. II.11.4, pkt 14.
(Działanie 11.4), str.
357

42. II.11.4, pkt 14.
(Poddziałanie 11.4.3),
Str. 357

43. II.11.4, pkt 23.
(Poddziałanie 11.4.3),

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
zostaną określone w treści Regulaminu
konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Grupa docelowa.
•
Preferowane grupy docelowe na
etapie rekrutacji do projektu.
•
Okres realizacji projektu.
•
Obszar realizacji projektu.
•
Maksymalna wartość projektu.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
zostaną określone w treści Regulaminu
konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Lokalizacja biura projektu;
•
Obszar realizacji projektów;
•
Wymogi w zakresie działania sieci
punktów dystrybucji wsparcia.

Minimalna wartość projektu.

Okres realizacji projektu.
Lokalizacja biura projektu.
Obszar realizacji projektu.
Maksymalna wartość projektu.

zatwierdzone dla innych Działań
na
poziomie
SZOOP
przy
wcześniejszych
jego
aktualizacjach.

dodania
limitu:
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną Propozycja
biura
projektu”
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą „Lokalizacja
wynika z faktu, iż kryterium w
obejmować następujące zagadnienia:
tym zakresie będzie dodane dla
•
Grupa docelowa.
wszystkich Poddziałań.
•
Preferowane grupy docelowe na etapie
rekrutacji do projektu.
•

Okres realizacji projektu.

•

Obszar realizacji projektu.

•

Maksymalna wartość projektu.

•

Lokalizacja biura projektu

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną Propozycja przeniesienia limitu:
określone w treści Regulaminu konkursu i mogą „Lokalizacja biura projektu” do
wspólnych limitów dla Działania
obejmować następujące zagadnienia:
11.4
z uwagi na planowane
•
Obszar realizacji projektów;
dodanie kryterium w tym zakresie
•
Wymogi w zakresie działania sieci punktów dla wszystkich Poddziałań.
dystrybucji wsparcia.


Minimalna wartość projektu.

Minimalna wartość projektu – 5 500 000 Minimalna wartość projektu – 4 000 000 PLN
PLN

Propozycja zmiany
wartości projektu

minimalnej
wynika z
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Str. 358

44. II. 12.1 Infrastruktura
wychowania
przedszkolnego, pkt.
29. Opis Działania i
dodatkowe
wyjaśnienia, str. 366 367

Minimalna i maksymalna wartość projektu Maksymalna wartość projektu wskazana jest w dostępnych środków na konkurs
wskazana jest w Regulaminie konkursu.
Regulaminie konkursu.
w
2019
r.,
które
w
harmonogramie naborów zostały
określone
na
poziomie
4 384 000,00 zł. Zakłada się, iż w
ramach
naboru
zostanie
wyłoniony do realizacji jeden lub
(po ewentualnym zwiększeniu
dostępnych
środków
z
oszczędności)
dwa
projekty
operatorskie.

Celem
działania
jest
wzrost
upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla
dzieci
w
wieku
przedszkolnym,
wyrównywanie szans edukacyjnych w tym
zakresie, ze szczególnym akcentem na
adekwatność
podjętych
działań
inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych
potrzeb na danym obszarze.
(…)
Efektem realizowanych inwestycji będzie
wzrost upowszechnienia edukacyjnego
rozumiany jako zwiększenie o minimum
jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną,
przy jednoczesnym wzroście liczby miejsc w
każdej placówce przedszkolnej objętej

Celem działania jest wzrost upowszechnienia
edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat,
wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie,
ze szczególnym akcentem na adekwatność
podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do
rzeczywistych potrzeb na danym obszarze.
(…)
Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost
upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako
zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną
grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat, przy
jednoczesnym wzroście liczby miejsc w każdej
placówce przedszkolnej objętej wsparciem.
(…)
Warunkiem koniecznym do realizacji inwestycji jest

W tym zakresie przedstawiono
także propozycje modyfikacji
kryterium dostępu.
Aktualizacja zapisów wynika ze
zmiany wskaźnika w RPO WSL
2014-2020 z „Odsetek dzieci w
wieku
3-4
lat
objętych
wychowaniem przedszkolnym” na
„Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych
wychowaniem
przedszkolnym”.
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wsparciem.
przedstawienie
danych
dotyczących
stanu
(…)
istniejącej
infrastruktury
oraz
kwestii
Warunkiem koniecznym do realizacji demograficznych takich jak:
inwestycji jest przedstawienie danych
 liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku
dotyczących stanu istniejącej infrastruktury
3-5 lat w placówkach przedszkolnych;
oraz kwestii demograficznych takich jak:
 liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w
 liczba dostępnych miejsc dla dzieci
ostatnich kilku latach oraz trendy w tym
w placówkach przedszkolnych;
zakresie;
 liczba urodzeń dzieci na danym
 szacowana brakująca liczba miejsc w
obszarze w ostatnich kilku latach
przedszkolach;
oraz trendy w tym zakresie;
 zakładana liczba nowoutworzonych miejsc
 szacowana brakująca liczba miejsc w
w placówkach wychowania przedszkolnego
przedszkolach;
dla dzieci w wieku 3-5 lat (nie należy wliczać
 zakładana liczba nowoutworzonych
dzieci już objętych edukacją przedszkolną
miejsc w placówkach wychowania
np. w przypadku
budowy
nowej
przedszkolnego (nie należy wliczać
infrastruktury nie należy ujmować dzieci,
dzieci już objętych edukacją
które zostaną przeniesione do nowego
przedszkolną
np. w przypadku
budynku w ramach funkcjonujących już
budowy nowej infrastruktury nie
grup przedszkolnych);
należy ujmować dzieci, które
 procentowe upowszechnienie wychowania
zostaną przeniesione do nowego
przedszkolnego w danej gminie, w tym
budynku w ramach funkcjonujących
upowszechnienie edukacji przedszkolnej
już grup przedszkolnych);
dzieci w wieku 3-5 lat (na podstawie danych
 procentowe
upowszechnienie
z
3
pełnych lat kalendarzowych,
wychowania przedszkolnego w
poprzedzających rok ogłoszenia o naborze.)
danej gminie, (na podstawie danych
z 3 pełnych lat kalendarzowych,
poprzedzających rok ogłoszenia o
naborze.)
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45. Indykatywny plan
finansowy (wydatki
kwalifikowalne w
EUR);
III.1 Tabela finansowa
strona nr 393

wiersz „Oś priorytetowa XIII”

1.

w kolumnie krajowe środki publicznebudżet JST„ - wartość 20 823 530

W kolumnie krajowe środki publiczne- budżet JST„ wartość 20 704 769

W kolumnie „inne” - wartość 0,00

W kolumnie „inne” - wartość 118 761

2.

2.

„wiersz Działanie 13.1”

wiersz „Oś priorytetowa XIII

wiersz Działanie 13.1

W kolumnie „krajowe środki publiczne”budżet JST - wartość 20 823 530

W kolumnie krajowe środki publiczne- budżet JST wartość 20 704 769

w kolumnie „inne” - wartość 0,00

w kolumnie „inne” - wartość 118 761

Jednym z Beneficjentów
Działania 13.1 jest Związek Gmin
I Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Jego wkład własny to „środki
publiczne – inne”
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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
Lp.

1.

2.

Rodzaj wskaźnika,
nr działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 1.4 Wsparcie
ekosystemu innowacji,
Poddziałanie 1.4.2
Wsparcie regionalnych oraz
lokalnych centrów
kreatywności i innowacji,
Wskaźnik: Liczba
przedsiębiorstw
współpracujących z
ośrodkami badawczymi
Str. 4
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 1.4 Wsparcie
ekosystemu innowacji,
Poddziałanie 1.4.2
Wsparcie regionalnych oraz
lokalnych centrów
kreatywności i innowacji,
Wskaźnik: Liczba nowych
usług uzupełniających
ofertę instytucji

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Szacowana wartość docelowa:
Do uzgodnienia

Szacowana wartość docelowa: 26

Uzupełnienie wartości wskaźnika

Szacowana wartość docelowa:
Do uzgodnienia

Szacowana wartość docelowa: 5

Uzupełnienie wartości wskaźnika
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3.

działających w ramach
ekosystemu innowacji
Str. 4
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego

Brak wskaźnika

Liczba wypromowanych regionów,
szt., Regiony słabiej rozwinięte, 1,
LSI/SL2014

Dodano nowy wskaźnik

Brak wskaźnika

Liczba opracowanych rozwiązań
modelowych w zakresie
internacjonalizacji, szt., Regiony
słabiej rozwinięte, 2, LSI/SL2014

Przeniesiono wskaźnik z produktu do rezultatu

Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie
internacjonalizacji działalności

Liczba kontraktów handlowych
zagranicznych podpisanych przez
przedsiębiorstwa wsparte w

Dotychczasowy wskaźnik przeniesiono do
wskaźników produktu, gdyż jest bardziej
adekwatny. Propozycja nowego wskaźnika

Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu
Poddziałanie 3.5.1
Promocja gospodarcza
regionu
str. 6
4.

Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu
Poddziałanie 3.5.2
Modelowanie działalności
eksportowej MŚP
str. 6

5.

Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
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Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu

zakresie internacjonalizacji

lepiej odzwierciedlającego rezultat
poddziałania 3.5.3.

Brak wskaźnika

Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych (obligatoryjny)

Ujednolicono z pozostałymi działaniami

Brak wskaźnika

Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych (obligatoryjny)

Ujednolicono z pozostałymi działaniami

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(obligatoryjny

Brak

Wskaźnik został usunięty z RPO WSL.

Poddziałanie 3.5.3
Internacjonalizacja MŚP
Str. 6
6.

Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego, Działanie
4.2,
Str.8

7.

Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego, Działanie
4.2,
Str.8

8.

Poddziałanie 9.2.5 i 9.2.6
Wskaźnik rezultatu: Liczba
osób zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających
kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
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9.

prowadzącymi działalność
na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(obligatoryjny),
Str. 27
Wskaźniki produktu
Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu

Liczba opracowanych rozwiązań
modelowych w zakresie
internacjonalizacji, szt., Regiony
słabiej rozwinięte, 2, LSI/SL2014

Brak wskaźnika

Przeniesiono wskaźnik z produktu do rezultatu

Brak wskaźnika

Liczba przedsiębiorstw wspartych
w zakresie internacjonalizacji
działalności, szt., Regiony słabiej
rozwinięte, 85, LSI/SL2014

Wskaźnik przeniesiony ze wskaźników
rezultatu.

Liczba jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
(obligatoryjny) – 4 szt.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z
OZE (obligatoryjny) – 3 szt.
Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z
OZE (obligatoryjny) – 1 szt.

Podział zagregowanego wskaźnika

Poddziałanie 3.5.2
Modelowanie działalności
eksportowej MŚP
str. 39
10.

11.

Wskaźniki produktu
Działanie 3.5
Umiędzynarodowienie
gospodarki regionu
Poddziałanie 3.5.3
Internacjonalizacja MŚP
str. 39
Wskaźnik produktu,
Działanie 4.2, Liczba
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE
(obligatoryjny), str. 42
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12.

Wskaźnik produktu,
Działanie 4.2, Liczba
jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
(obligatoryjny), str. 43

Liczba jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE
(obligatoryjny) – 10 szt.

Liczba wybudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE
(obligatoryjny) – 9 szt.,
Liczba przebudowanych jednostek
wytwarzania energii cieplnej z OZE
(obligatoryjny) –1 szt.

Podział zagregowanego wskaźnika

13.

Wskaźnik produktu,
Działanie 4.2, Dodatkowa
zdolność wytwarzania
energii ze źródeł
odnawialnych
(obligatoryjny), str. 43
Wskaźniki produktu, IV
Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna,
str. 49, przypis dolny.

Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych (obligatoryjny) –
6 MW

Brak wskaźnika

Zmiana kategorii wskaźnika z produktu na
rezultat

Wskaźnik nieobligatoryjny dla
4.5.1 (typy 1-3),
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Wskaźnik nieobligatoryjny dla
4.5.1 (typy 1-3),

Uzupełnienie brakującego numeru przypisu
dolnego

15.

Wskaźniki produktu, IV
Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna,
str. 51, przypis dolny.
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Wskaźnik nieobligatoryjny dla
4.5.2 (typy 1-3),

Korekta omyłki pisarskiej

16.

Wskaźniki produktu
Szacowana wartość docelowa
VII Regionalny rynek pracy (2023): 15
Poddziałanie 7.1.1 Poprawa
zdolności do zatrudnienia
osób poszukujących pracy i
pozostających bez pracy

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w

14.

Wskaźnik nieobligatoryjny dla
4.5.1 (typy 1-3),
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17.

18.

na obszarach
rewitalizowanych – ZIT,
Wskaźnik: Liczba osób
pracujących znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy objętych
wsparciem w programie
Str. 61
Wskaźniki produktu
VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.1.2 Poprawa
zdolności do zatrudnienia
osób poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych –RIT,
Wskaźnik: Liczba osób
pracujących znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy objętych
wsparciem w programie
Str. 62
Wskaźniki produktu
VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa
zdolności do zatrudnienia
osób poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych –

porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 7

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023):261

Szacowana wartość docelowa
(2023): 283

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
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19.

20.

konkurs,
Wskaźnik: Liczba osób
pracujących znajdujących
się w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy objętych
wsparciem w programie
Str. 62
Wskaźniki produktu
VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.3.1
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT,
Wskaźnik: Liczba osób
pracujących które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej w
programie,
Str. 63
Wskaźniki produktu
VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.3.2
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych – ZIT,
Wskaźnik: Liczba osób
pracujących które

konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 4

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 1

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
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21.

22.

otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej w
programie,
Str. 64
Wskaźniki produktu
VII Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.3.3
Promocja
samozatrudnienia na
obszarach
rewitalizowanych –
konkurs, Wskaźnik: Liczba
osób pracujących które
otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie
działalności gospodarczej w
programie,
Str. 64
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.4, Liczba
wspartych obiektów
infrastruktury
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach,
Str. 75

tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 15

Szacowana wartość docelowa
(2023): 20

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

48 szt.

20 szt.

Początkowe warunki do ustalenia wartości
docelowej wskaźnika nie uwzględniały wielu
danych m.in. średniej wartości pożyczek
JESSICA 2007-2013 (inicjatywa zakończyła się
31.12.2015 r.) oraz max. wartości pożyczki w
perspektywie 2014-2020.
Mając na uwadze powyższe konieczne jest
obniżenie wartości docelowej wskaźnika.
Do oszacowania wartości wskaźnika
wykorzystano historyczną średnią wartość
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jednostkowej pożyczki rewitalizacyjnej
udzielonej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 (JESSICA):
-wartość udzielonych pożyczek:
263 841 130,44 zł
- ilość udzielonych pożyczek: 27
- średnia wartość pożyczki: 9 771 893,72 zł
W ten sposób otrzymuje się wartość:
wartość umowy z pośrednikiem finansowym
BGK w perspektywie 2014-2020/ średnia
wartość pożyczki JESSICA 2007-2013:
193 322 448,00 zł/ 9 771 893,72 zł = 19,78,
czyli w zaokrągleniu 20 projektów.
Korekta techniczna

23. Wskaźnik produktu
Działanie 11.1/
Poddziałanie 11.1.1, 11.1.2,
11.1.3
Liczba godzin zajęć
dodatkowych
zwiększających szanse
edukacyjne dzieci w
edukacji przedszkolnej

24.

Str. 75-76
Wskaźniki produktu
XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Poddziałanie
11.2.1 Wsparcie

Jednostka miary:

Jednostka miary:

osoby

sztuki

Szacowana wartość docelowa
(2023): 920

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
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25.

26.

szkolnictwa zawodowegoZIT, Wskaźnik: Liczba
uczniów objętych
wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych niezbędnych
na rynku pracy w
programie,
Str. 77
Wskaźniki produktu
XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Poddziałanie
11.2.2 Wsparcie
szkolnictwa zawodowegoRIT,
Wskaźnik: Liczba uczniów
objętych wsparciem w
zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych
lub umiejętności
uniwersalnych niezbędnych
na rynku pracy w
programie,
Str. 77
Wskaźniki produktu
XI Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego Poddziałanie
11.2.3 Wsparcie

uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 409

Szacowana wartość docelowa
(2023): 0

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.

Szacowana wartość docelowa
(2023): 568

Szacowana wartość docelowa
(2023): 1897

Wartość wskaźnika uwzględnia fakt, że został
wprowadzony zmianą RPO WSL w lipcu 2018 r.
Jego realizacja w ramach poddziałań
skierowanych do ZIT i RIT, wskutek
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szkolnictwa zawodowegokonkurs,
Wskaźnik: Liczba uczniów
objętych wsparciem w
zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych
lub umiejętności
uniwersalnych niezbędnych
na rynku pracy w
programie,
Str. 78

uprzedniego wydatkowania środków, jest
mało realna. Nie jest również wskazywany w
porozumieniach IZ – ZIT/RIT. Wskaźnik w
całości będzie realizowany zasadniczo w
konkursie, w pozostałych zaś poddziałaniach
tylko w przypadku wystąpienia projektów.
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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/pod
rozdział,
nr Osi
Priorytetowe
j,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Brak kryterium.

Czy planowany okres realizacji projektu nie wykracza poza
31.12.2020r.?

Kryterium zgodne z
terminem realizacji
Regionalnego
Programu
Zdrowotnego.

Brak kryterium.

Czy projekt jest realizowany w ramach 5 typu operacji w
ramach Podziałania 8.3.2 RP0 WSL 2014-2020

Kryterium
wprowadzone
zgodnie z

Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
2.

Rozdział
II/Podrozdzia
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ł 1,

rekomendacjami
Ministerstwa
Infrastruktury i
Rozwoju.

Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
3.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
Kryterium:

Kryterium weryfikowane po zakończeniu
procedury naboru wniosków.
Projektodawca może złożyć maksymalnie
po jednym wniosku o dofinansowanie w
ramach wyodrębnionych puli środków na
obszary terytorialne- zgodnie z
Regulaminem konkursu.
W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej liczby złożonych wniosków
przez jednego projektodawcę Instytucja
Organizująca Konkurs przyjmuje jedynie
pierwszy złożony przez niego wniosek.

Kryterium weryfikowane po zakończeniu procedury naboru
wniosków na podstawie zapisów wniosku oraz listy
złożonych wniosków.

Doprecyzowanie
definicji kryterium.

Projektodawca może złożyć maksymalnie po jednym
wniosku o dofinansowanie w ramach wyodrębnionych puli
środków na obszary terytorialne- zgodnie z Regulaminem
konkursu.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych
wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja
Organizująca Konkurs przyjmuje jedynie pierwszy złożony
przez niego wniosek.

38

Czy
Projektodaw
ca składa nie
więcej niż
jeden
wniosek o
dofinansowa
nie w
ramach
poszczególny
ch puli
środków na
obszary
terytorialne
wyodrębnion
ew
Regulaminie
konkursu?
str. 289-294
4.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,

Definicja

Definicja

Projektodawca deklaruje, że działania
realizowane w projekcie przez
projektodawcę oraz ewentualnych
partnerów są zgodne z zakresem
właściwego programu zdrowotnego lub
programu polityki zdrowotnej, który jest

Projektodawca deklaruje, że działania realizowane w
projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych
partnerów są zgodne z zakresem właściwego programu
zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej, który jest
załącznikiem do regulaminu konkursu. Jednocześnie
powyższa zgodność z programem powinna mieć

Doprecyzowanie
definicji kryterium.

Kryteria dla
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poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
Kryterium:
Czy działania
realizowane
w projekcie
przez
projektodaw
cę oraz
ewentualnyc
h partnerów
są zgodne z
zakresem
właściwego
programu
zdrowotnego
, który jest
załącznikiem
do
regulaminu
konkursu?

załącznikiem do regulaminu konkursu.
Jednocześnie powyższa zgodność z
programem powinna mieć
odzwierciedlenie w opisie grupy
docelowej oraz zadań zaplanowanych
projekcie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie deklaracji wnioskodawcy w
pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych oraz poprzez analizę
zgodności informacji zawartych w pkt B.
11 Uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu w odniesieniu do grupy
docelowej oraz pkt C.1 Zadania w
projekcie (zakres rzeczowy) wniosku z
założeniami programu.

odzwierciedlenie w opisie grupy docelowej oraz zadań
zaplanowanych projekcie.
W ramach kryterium weryfikowane będzie również, czy
projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia poprzez
wdrożenie wszystkich działań przewidzianych w RPZ.
Jednocześnie powyższa zgodność z programem powinna
mieć odzwierciedlenie w opisie grupy docelowej oraz zadań
zaplanowanych projekcie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji
wnioskodawcy w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia
kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych oraz
poprzez analizę zgodności informacji zawartych w pkt B. 11
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do
grupy docelowej oraz pkt C.1 Zadania w projekcie (zakres
rzeczowy) wniosku z założeniami programu.

str. 289-294
5.

Rozdział

Czy projekt jest skierowany do

Czy projekt jest skierowany do odbiorców z co najmniej 3

Doprecyzowanie
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II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,

odbiorców wsparcia z minimum 50%
powiatów w ramach poszczególnych
obszarów terytorialnych wyodrębnionych
w Regulaminie konkursu?

gmin w ramach poszczególnych obszarów terytorialnych
wyodrębnionych w Regulaminie konkursu?

definicji kryterium z
uwagi przyjęcie
formuły otwartej
konkursu (rezygnacja
z formuły operatora
realizującego projekt
w poszczególnych
subregionach).

Czy projektodawca lub partner jest
podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna (POZ) na podstawie
zawartej umowy o udzielanie świadczeń z
dyrektorem właściwego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia?

Czy projektodawca lub partner jest podmiotem
wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
(POZ) na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń
z dyrektorem śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia?

Doprecyzowanie
definicji kryterium.

Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
6.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
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str. 289-294
7.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,

Brak kryterium.

Czy projekt realizowany jest na obszarze miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze?

Kryterium spełnia
zapisy Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia
na lata 2014-2020.

Treść wniosku o dofinansowanie może
podlegać uzupełnieniu i/lub poprawie w
zakresie wskazanym w Regulaminie
Konkursu.

Usunięto zapis z definicji kryteriów 3-8.

Informacja o
możliwości
uzupełnienia i/lub
poprawy wniosku
(jeżeli takowa jest
dopuszczalna) została
przeniesiona do opisu
znaczenia kryterium.

Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
8.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
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nr 5
Definicje
kryteriów nr:
3-8
str. 289-294
9.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,Oś
priorytetowa
VIII,

Kryteria składają się z 7 kolumn: Lp.,
Treść kryterium, Definicja,
Działanie/Poddziałanie, Rodzaj kryterium,
Sposób weryfikacji, Etap Oceny
Kryterium.

Kryteria składają się z 5 kolumn: Lp., Nazwa kryterium,
Definicja, Opis znaczenia kryterium, Etap Oceny Kryterium.

W oparciu o zapis w
Wytycznych w
zakresie trybu wyboru
projektów na lata
2014-2020.

Etap Oceny Kryterium:

Etap Oceny Kryterium:

Formalna

Formalno-merytoryczna

Zmiana wynika z
połączenia dwóch
etapów oceny:
formalnej i
merytorycznej w
jeden etap.

Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
10.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,
Oś
priorytetowa
VIII,

Merytoryczna

Kryteria dla
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poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5
str. 289-294
11.

Rozdział
II/Podrozdzia
ł 1,

Brak przypisu

Dodano przypis w treści: „Obowiązuje do SZOOP RPO WSL
2014-2020 do wersji 13.3 włącznie.”

Konieczność dodania
przypisu wynika ze
zmian
wprowadzonych do
SZOOP RPO WSL
2014-2020 wersja
14.0 i późniejsze, w
których zmieniono
numerację typów
projektów dla
Działania 8.3.

Czy okres realizacji projektu nie jest
dłuższy niż 24 miesiące?

Czy okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące i
nie przekracza 31 grudnia 2022?

Wyznaczenie daty
granicznej ma na celu
zapewnienie
prawidłowego
rozliczania projektów.

Oś
priorytetowa
VIII,
Kryteria dla
poddziałania
8.3.2
typ projektu
nr 5 i 6
str. 296
12.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
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IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT
str. 779-787
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni
str. 810-820
13.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,

Kryterium:

Kryterium:

Czy Projektodawca lub Partner prowadzi
działalność w obszarze świadczenia usług
społecznych na terenie województwa
śląskiego? (dotyczy projektów na usługi
społeczne)

Czy Projektodawca lub Partner posiada odpowiednie
doświadczenie i prowadzi działalność w obszarze
świadczenia usług społecznych na terenie województwa
śląskiego? (dotyczy projektów na usługi społeczne)

Zapis dot.
doświadczenia w
świadczeniu usług
wynika z
rekomendacji,
których zastosowanie
jest jednym z
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Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT
str. 779-787
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni
str. 810-820

Definicja:

Definicja:

Projektodawca lub Partner prowadzi
działalność w obszarze usług społecznych,
rozumianych zgodnie z definicją
wskazaną w Regulaminie konkursu i
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział
czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu na
terenie województwa śląskiego.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy:
1.
Projekt realizowany jest przez podmiot posiadający
odpowiednie doświadczenie w realizacji przynajmniej
jednego rodzaju usługi, będącej przedmiotem wniosku o
dofinansowanie. Ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca
lub Partner posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w
realizacji danej kategorii usług społecznych, tj.:
- usług opiekuńczych (usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, dzienne formy świadczenia usług, tj. np. Klub
seniora, dzienny dom opieki, całodobowe usługi
opiekuńcze),

zobowiązań
województwa
śląskiego jako
uczestnika projektu
pn. Sieć współpracy
województw:
pomorskiego,
śląskiego, kujawskopomorskiego i
łódzkiego w zakresie
usprawnienia
wdrożenia EFS w
wymiarze
regionalnym.

- specjalistycznych usług opiekuńczych;
- usług asystenckich;
- usług wsparcia rodziny;
- usług pieczy zastępczej;
- usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych.
2.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy
Projektodawca lub Partner prowadzi działalność w obszarze
usług społecznych, rozumianych zgodnie z definicją
wskazaną w Regulaminie konkursu i posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu na terenie
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województwa śląskiego.
Warunkiem spełnienia kryterium jest wywiązanie się z
zapisów wskazanych w punkcie 1 i 2. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie punktu A. Podmioty
zaangażowane w realizację projektu, deklaracji
wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie
spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych
oraz pkt. B.12. Zdolność do efektywnej realizacji projektu.
14.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT
str. 779-787
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
str. 799-809

Brak kryterium.

Kryterium dostępu:
Czy Projektodawca zapewnia zachowanie trwałości miejsc
świadczenia usług zdrowotnych w wymaganym zakresie?
(kryterium dotyczy projektu, który przewiduje realizację
usług zdrowotnych)
Definicja:
Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości
miejsc świadczenia usług zdrowotnych w przypadku realizacji
działań: wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc
opieki medycznej w formie zdeinstytucjonalizowanej,
przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego,
długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą
niesamodzielną (w tym pielęgniarska opieka
długoterminowa), pielęgniarka środowiskowa, wsparcie
zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.

Zgodność z zapisami
Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia
na lata 2014-2020.
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Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni

W przypadku, gdy w projekcie pojawią się elementy objęte
obowiązkiem utrzymania trwałości, beneficjent zobowiązuje
się do jej zachowania co najmniej przez okres odpowiadający
połowie okresu okresowi realizacji projektu.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość
podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w
przypadku wystąpienia popytu na usługę beneficjent musi
być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do
usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W
przypadku niewystąpienia popytu na te usługi nie ma
konieczności zatrudnienia kadry, jednak w przypadku
wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę)
kadra ta musi być zatrudniona, a tym samym usługa
uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc
oferowanych przez beneficjenta po zakończeniu realizacji
projektu w okresie trwałości musi być obowiązkowo
opublikowana na jego stronie internetowej. Potencjalni
odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po
usługę. Weryfikacja spełnienia powyższego warunku po
upływie okresu wskazanego w decyzji lub umowie o
dofinansowanie projektu zostanie dokonana przez IZ RPO.

str. 810-820

15.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa

Brak kryterium.

Kryterium dodatkowe:
Czy projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki
samorządu terytorialnego
i podmiotu ekonomii społecznej? (dotyczy projektów na

Wprowadzenie
kryterium wynika z
rekomendacji,
których zastosowanie
jest jednym z
zobowiązań
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IX,

usługi społeczne)

Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy

Definicja:
Weryfikowane będzie czy w celu realizacji projektu zawarte
zostało formalne partnerstwo pomiędzy jednostką
samorządu terytorialnego i podmiotem ekonomii społecznej.
Jednostka samorządu terytorialnego może pełnić zarówno
rolę lidera, jak i partnera w projekcie.

str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni

Pojęcie podmiotu ekonomii społecznej rozumiane jest
zgodnie z definicją wskazaną w słowniku pojęć w
Regulaminie konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji
wnioskodawcy wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie
spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych
oraz na podstawie pkt. A.2. Partnerstwo w ramach projektu
i informacji zawartych w pkt. C.1. Zadania w projekcie
(zakres rzeczowy).

str. 810-820

16.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania

Brak kryterium.

Kryterium dodatkowe:
Czy projekt realizowany jest na obszarze miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze? (kryterium
dotyczy projektu, który przewiduje realizację usług
zdrowotnych)
Definicja:
W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których
wsparcie kierowane jest na obszary miast średnich tracących

województwa
śląskiego jako
uczestnika projektu
pn. Sieć współpracy
województw:
pomorskiego,
śląskiego, kujawskopomorskiego i
łódzkiego w zakresie
usprawnienia
wdrożenia EFS w
wymiarze
regionalnym.

Zgodność z zapisami
Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia
na lata 2014-2020.
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9.2.1 ZIT

funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Sosnowiec,
Świętochłowice, Zabrze.

str. 779-787

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. B.10
Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych oraz innych zapisów wniosku.
17.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3

Brak kryterium.

Czy projekt realizowany jest na obszarze miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze? (kryterium
dotyczy projektu, który przewiduje realizację usług
zdrowotnych)

Oś
priorytetowa
IX,

Definicja:

Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni

W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których
wsparcie kierowane jest na obszary miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-Zdrój,
Rydułtowy, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa

Zgodność z zapisami
Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze zdrowia
na lata 2014-2020.

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. B.10
Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych oraz innych zapisów wniosku.

str. 810-820

18.

Kryterium dodatkowe:

Brak kryterium.

Kryterium dodatkowe:
Czy projekt zakłada powstanie Lokalnego Centrum Usług
Społecznych?

Wprowadzenie
kryterium wynika z
rekomendacji,
których zastosowanie
jest jednym z
zobowiązań
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IX,

Definicja:

Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT

Weryfikowane będzie czy w ramach projektu powstanie
Lokalne Centrum Usług Społecznych (LCUS), w ramach
którego realizowane są co najmniej cztery usługi społeczne,
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Zadaniem
Centrum Usług Społecznych na poziomie gminy lub powiatu,
będzie nadzorowanie, koordynowanie i świadczenie usług.
Centra powinny realizować usługi z różnych zakresów, np.
placówka wsparcia dziennego, środowiskowy dom
samopomocy, klub seniora oraz punkt koordynacji
opiekunów w zależności od zdiagnozowanej potrzeby.

str. 779-787
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. B.10
Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i
dodatkowych oraz innych zapisów wniosku oraz pkt. C.
Zakres rzeczowo - finansowy projektu.

str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni
str. 810-820

19.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3

Czy projekt zakłada realizację co
najmniej czterech usług społecznych
świadczonych w lokalnej społeczności?

Usunięcie kryterium.

województwa
śląskiego jako
uczestnika projektu
pn. Sieć współpracy
województw:
pomorskiego,
śląskiego, kujawskopomorskiego i
łódzkiego w zakresie
usprawnienia
wdrożenia EFS w
wymiarze
regionalnym.
Kryterium stanowi
rozszerzenie zapisów,
wynikających z
dotychczasowego
kryterium pn. Czy
projekt zakłada
realizację co najmniej
czterech usług
społecznych
świadczonych w
lokalnej społeczności?
Kryterium zostało
usunięte w związku
wprowadzeniem
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Oś
priorytetowa
IX,

kryterium
dodatkowym pn.
„Czy projekt zakłada
powstanie Lokalnego
Centrum Usług
Społecznych?

Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT
str. 779-787
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni
str. 810-820
20.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa

Czy projekt jest realizowany w
formalnym partnerstwie lub zakłada
współpracę lub zlecanie zadań?

Usunięcie kryterium.

Kryterium zostało
usunięte w związku
wprowadzeniem
kryterium
dodatkowego pn.
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IX,

„Czy projekt
realizowany jest w
partnerstwie
jednostki samorządu
terytorialnego i
podmiotu ekonomii
społecznej? (dotyczy
projektów na usługi
społeczne)”.

Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
str. 799-809
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni
str. 810-820
21.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Zachodni

Czy Wnioskodawca/Partner posiada
doświadczenie w realizacji projektów na
obszarze danej RIT?

Usunięcie kryterium.

Kryterium
rekomendowane
ZIT/RIT do usunięcia
ze względu na
rozszerzenie
kryterium dostępu
„Czy Projektodawca
lub Partner posiada
odpowiednie
doświadczenie i
prowadzi działalność
w obszarze
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str. 810-820

świadczenia usług
społecznych na
terenie województwa
śląskiego? (dotyczy
projektów na usługi
społeczne)” o kwestię
doświadczenia.
IP ZIT i IP RIT Pd
zachowały kryterium.
IP RIT Zach usunęła
zgodnie z
rekomendacją.

22.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.1 ZIT
Kryterium:
Czy projekt
jest

Definicja:

Definicja:

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:






współpracę międzysektorową
(formalna współpraca bez
zawierania partnerstwa do
realizacji, wskazanego w pkt. A.2.
wniosku o dofinansowanie) – 1
pkt.
formalne partnerstwo (wskazane
w pkt. A.2. wniosku o
dofinansowanie) - 2 pkt.
zlecanie zadań na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności








współpracę międzysektorową (formalna współpraca
bez zawierania partnerstwa do realizacji,
wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie)
– 1 pkt.
formalne partnerstwo (wskazane w pkt. A.2.
wniosku o dofinansowanie) - 2 pkt.
zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub w oparciu o art.
15a ustawy o spółdzielniach socjalnych – 3 pkt.
formalne partnerstwo zawarte pomiędzy jednostką
samorządu terytorialnego a podmiotem ekonomii

Zmiana definicji
wynika z
rekomendacji,
których zastosowanie
jest jednym z
zobowiązań
województwa
śląskiego jako
uczestnika projektu
pn. Sieć współpracy
województw:
pomorskiego,
śląskiego, kujawskopomorskiego i
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realizowany
w formalnym
partnerstwie
lub zakłada
współpracę
lub zlecanie
zadań?
str. 779-787

pożytku publicznego i o
wolontariacie lub w oparciu o art.
15a ustawy o spółdzielniach
socjalnych – 3 pkt.
 brak partnerstwa lub współpracy
pomiędzy
jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
Projekt zakładający współpracę
przyczynia się do osiągnięcia celów
zawartych w Strategii ZIT, wykorzystując
wiedzę i doświadczenia współpracujących
podmiotów/jednostek. Projekty te mogą
zatem korzystać z już gotowych i
stosowanych w innych miejscach
rozwiązań oraz przewidywać ich
adaptowanie, bądź też wypracowywać
nowe rozwiązania przy wspólnym udziale,
w tym wspólne rozwiązania problemów
zidentyfikowanych w Strategii ZIT.
Projekt zakładający partnerstwo
pomiędzy jednostkami/podmiotami musi
opierać się na formalnie zawartej umowie
partnerstwa.
W przypadku projektu zakładającego
współpracę Projektodawca jest
zobowiązany opisać zakres działań w
projekcie, na których efektywność będzie

społecznej – 4 pkt.
brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy
jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
Projekt zakładający współpracę przyczynia się do osiągnięcia
celów zawartych w Strategii ZIT, wykorzystując wiedzę i
doświadczenia współpracujących podmiotów/jednostek.
Projekty te mogą zatem korzystać z już gotowych i
stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz
przewidywać ich adaptowanie, bądź też wypracowywać
nowe rozwiązania przy wspólnym udziale, w tym wspólne
rozwiązania problemów zidentyfikowanych w Strategii ZIT.


Projekt zakładający partnerstwo pomiędzy
jednostkami/podmiotami musi opierać się na formalnie
zawartej umowie partnerstwa.
W przypadku projektu zakładającego współpracę
Projektodawca jest zobowiązany opisać zakres działań w
projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni
wpływ przedmiotowa współpraca. Projektodawca opisuje
we wniosku zasady i podstawy współpracy między tymi
podmiotami, które powinny być sformalizowane umową lub
innym dokumentem określającym zasady współdziałania.

łódzkiego w zakresie
usprawnienia
wdrożenia EFS w
wymiarze
regionalnym. Zgodnie
z tymi
rekomendacjami
należy premiować
partnerstwo JST z
PES.
IP ZIT zdecydowała
nie wprowadzać
dodatkowego
kryterium, tylko
rozszerzyć już
istniejące i przyznać
maksymalną liczbę
punktów za
partnerstwo JST z
PES.

Definicja sektorów w rozumieniu ogólnie pojmowanej
działalności społeczno-gospodarczej dzieli się na:



Sektor I (publiczny): instytucje państwa np.
administracja, w tym samorządowa;
Sektor II (prywatny): organizacje gospodarcze
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miała bezpośredni wpływ przedmiotowa
współpraca. Projektodawca opisuje we
wniosku zasady i podstawy współpracy
między tymi podmiotami, które powinny
być sformalizowane umową lub innym
dokumentem określającym zasady
współdziałania.



działające dla zysku, w tym przedsiębiorstwa
prowadzące działalność gospodarczą;
Sektor III (społeczny): pozostałe podmioty nie ujęte
w I i II sektorze, w tym organizacje pozarządowe
(NGO), społeczne/obywatelskie, itp. np. fundacje,
stowarzyszenia, organizacje
pracodawców/samorządów.

Definicja sektorów w rozumieniu ogólnie
pojmowanej działalności społecznogospodarczej dzieli się na:


23.

Rozdział
III/Podrozdzi

Sektor I (publiczny): instytucje
państwa np. administracja, w tym
samorządowa;
 Sektor II (prywatny): organizacje
gospodarcze działające dla zysku,
w tym przedsiębiorstwa
prowadzące działalność
gospodarczą;
 Sektor III (społeczny): pozostałe
podmioty nie ujęte w I i II
sektorze, w tym organizacje
pozarządowe (NGO),
społeczne/obywatelskie, itp. np.
fundacje, stowarzyszenia,
organizacje
pracodawców/samorządów.
Definicja kryterium:

Definicja kryterium:

Doprecyzowanie
zapisów definicji
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ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
Kryterium:
Czy
zapewniono
spójność
projektu z
przedsięwzię
ciami
realizowany
mi na
obszarze
objętym
Strategią
RIT?
str. 799-809

W ramach kryterium ocenie będzie
podlegać zapewnienie spójności
interwencji oraz wpływu miast i gmin z
obszarów funkcjonalnych Subregionów
na kształt i sposób realizacji działań na ich
obszarze. Kryterium weryfikowane w
oparciu o zapisy wniosku o
dofinansowanie, zgodnie z poniżej
wskazanymi kategoriami punktowymi:





Brak rekomendacji – 0 pkt.
Projekt bezpośrednio
odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz
realizujący zapisane w niej cele, i
posiadający rekomendację gminy
będącej Członkiem Związku RIT
lub sygnatariusza Porozumienia w
sprawie realizacji RIT w
Subregionie – 3 pkt.
Projekt bezpośrednio
odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz
realizujący zapisane w niej cele, i
zarekomendowany przez Związek
RIT lub właściwy organ/y
Porozumienia w sprawie realizacji
RIT w Subregionie (w formie
uchwały Zarządu Związku RIT
(Subregion Zachodni) lub decyzji

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie kryterium zgodnie z
spójności interwencji oraz wpływu miast i gmin z obszarów wnioskiem IP RIT Pd.
funkcjonalnych Subregionów na kształt i sposób realizacji
działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o
zapisy wniosku o dofinansowanie, zgodnie z poniżej
wskazanymi kategoriami punktowymi:







Brak rekomendacji – 0 pkt.
Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz realizujący zapisane w
niej cele, i posiadający rekomendację gminy będącej
sygnatariuszem Porozumienia w sprawie realizacji
RIT w Subregionie – 3 pkt.
Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz realizujący zapisane w
niej cele, i zarekomendowany przez właściwy
organ/y Porozumienia w sprawie realizacji RIT w
Subregionie (w Lidera RIT po uzyskaniu opinii Rady
RIT – 7 pkt.
Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz realizujący zapisane w
niej cele, i realizowany przez sygnatariusza/-y
Porozumień w sprawie realizacji RIT w Subregionie –
10 pkt.
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24.

Rozdział
III/Podrozdzi
ał 3
Oś
priorytetowa
IX,
Kryteria dla
poddziałania
9.2.2 RIT
Subregion
Południowy
Kryterium:
Czy projekt
zakłada

Lidera RIT po uzyskaniu opinii
Rady RIT (Subregion
Południowy)/Komitetu
Sterującego RIT (Subregion
Północny) – 6 pkt.
 Projekt bezpośrednio
odpowiadający na problemy
wskazane w Strategii RIT oraz
realizujący zapisane w niej cele, i
realizowany przez Członka/-ów
Związku RIT lub sygnatariusza/-y
Porozumień w sprawie realizacji
RIT w Subregionie –8 pkt.
Definicja kryterium:
Weryfikowane będzie czy projekt:




jest komplementarny z trwającym
lub zakończonym projektem
realizowanym w ramach
programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków
UE – 2 pkt.
jest zintegrowany/
komplementarny z innymi
projektami zrealizowanymi,
trwającymi lub znajdującymi się
na liście projektów wybranych do
dofinansowania w ramach
Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych – 4 pkt

Definicja kryterium:

Doprecyzowanie
zapisów definicji
Weryfikowane będzie czy projekt:
kryterium zgodnie z
 jest komplementarny z trwającym lub zakończonym wnioskiem IP RIT Pd.
projektem realizowanym w ramach programów
operacyjnych współfinansowanych ze środków UE –
2 pkt.
 jest zintegrowany/ komplementarny z innymi
projektami
zrealizowanymi,
trwającymi
lub
znajdującymi się na liście projektów wybranych do
dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych
Subregionu
Południowego
Województwa Śląskiego – 4 pkt
 stanowi obligatoryjne powiązanie (wskazane w
punkcie B.5.2 wniosku), uzasadniające wsparcie
EFRR dla projektu w ramach poddziałania 10.2 , 10.3
- 8 pkt
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komplement
arność z
innymi
znajdującymi
się na liście
projektów
wybranych
do
dofinansowa
nia,
zrealizowany
mi lub
trwającymi
projektami?



stanowi obligatoryjne powiązanie
(wskazane w punkcie B.5.2
wniosku), uzasadniające wsparcie
EFRR dla projektu w ramach
poddziałania 10.2 , 10.3 - 8 pkt

str. 799-809
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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
Str. 6

3.5.1
Str. 7

3.

11.1.5
str. 38
11.2.3
str. 38
11.2.3
str. 38

Przewidywany w dniu identyfikacji
termin złożenia wniosku o
dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz
rok): II kwartał 2019
Przewidywany w dniu identyfikacji
termin zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): IV kwartał
2023
Dodanie kolejnej edycji projektu Śląskie.
Inwestujemy w talenty - V edycja
Tytuł lub zakres projektu: „Śląskie.
Zawodowcy”
Przewidywany w dniu identyfikacji
termin złożenia wniosku o
dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz
rok): II kwartał 2019
Przewidywany w dniu identyfikacji
termin rozpoczęcia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): III kwartał
2019
Przewidywany w dniu identyfikacji

Zmiana terminu na wniosek beneficjenta

2.

Przewidywany w dniu identyfikacji
termin złożenia wniosku o
dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz
rok): I kwartał 2019
Przewidywany w dniu identyfikacji
termin zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): VI kwartał
2023
Brak

4.
5.

6.

11.2.3
str. 38

7.

11.2.3

Tytuł lub zakres projektu: „Śląskie.
Techno-Staże”
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): II kwartał
2019
Przewidywany w dniu identyfikacji

Poprawa omyłki pisarskiej

Dodanie kolejnej edycji projektu Śląskie.
Inwestujemy w talenty - V edycja
Zmiana tytułu na wniosek beneficjenta
Zmiana terminu na wniosek beneficjenta

Zmiana terminu na wniosek beneficjenta

Zmiana terminu na wniosek beneficjenta
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str. 38

termin zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): II kwartał
2022

termin zakończenia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok): IV kwartał
2022
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