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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej 
na wiedzy 
8.1 Wspieranie 
rozwoju warunków 
do godzenia życia 
zawodowego i 
prywatnego 
Pkt. 10 
Str. 245 

Poddziałanie 8.1.1 5 807 941 
Poddziałanie 8.1.2 424 950 
Poddziałanie 8.1.3 38 139 141 
 

Poddziałanie 8.1.1 2 282 941 
Poddziałanie 8.1.2 549 950 
Poddziałanie 8.1.3 41 539 141 
 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 

2.  Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

8.1 Wspieranie 

rozwoju warunków 

do godzenia życia 

zawodowego i 

prywatnego 

Pkt. 18 

Str. 247 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

3.  Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

8.1 Wspieranie 

rozwoju warunków 

do godzenia życia 

zawodowego i 

prywatnego 

Pkt. 23 

Str. 248 

Minimalna wartość projektu wynosi  100 000 
PLN. 
Maksymalna wartość projektu wskazana jest 
w Regulaminie konkursu. 

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

Ujednolicenie zapisów w ramach 
Poddziałań wdrażanych przez Wydział EFS. 

4.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej 
na wiedzy 
8.3 Poprawa dostępu 
do profilaktyki, 
diagnostyki i 
rehabilitacji 
leczniczej 
ułatwiającej 
pozostanie w 

Poddziałanie 8.3.1 1 294 531 
Poddziałanie 8.3.2 40 163 952 
 

Poddziałanie 8.3.1 0 
Poddziałanie 8.3.2 41 458 483 
 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

zatrudnieniu i 
powrót do pracy 
Pkt. 10 
Str. 258 

5.  Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

8.3 Poprawa dostępu 

do profilaktyki, 

diagnostyki i 

rehabilitacji 

leczniczej 

ułatwiającej 

pozostanie w 

zatrudnieniu i 

powrót do pracy 

Pkt. 18 

Str. 260 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 

6.  8.3 Poprawa dostępu 

do profilaktyki, 

diagnostyki i 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 
PLN. 
Maksymalna wartość projektu wskazana jest 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 
PLN. 
Maksymalna wartość projektu nie przekracza 

Ujednolicenie zapisów w ramach 
Poddziałań wdrażanych przez Wydział EFS. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

rehabilitacji 

leczniczej 

ułatwiającej 

pozostanie w 

zatrudnieniu i 

powrót do pracy 

Pkt. 23 

Str. 261 

w Regulaminie konkursu. wysokości alokacji przewidzianej na Działanie. 

7.  8.3 Poprawa dostępu 

do profilaktyki, 

diagnostyki i 

rehabilitacji 

leczniczej 

ułatwiającej 

pozostanie w 

zatrudnieniu i 

powrót do pracy 

(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. 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 
PLN. 
Maksymalna wartość projektu nie przekracza 
wysokości alokacji przewidzianej na Działanie. 

Ujednolicenie zapisów w ramach 
Poddziałań wdrażanych przez Wydział EFS. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Pkt. 23 

Str. 261 

8.  Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry 

gospodarki opartej 

na wiedzy 

8.3 Poprawa dostępu 

do profilaktyki, 

diagnostyki i 

rehabilitacji 

leczniczej 

ułatwiającej 

pozostanie w 

zatrudnieniu i 

powrót do pracy 

Pkt. 29 

Str. 262 

Wsparcie w zakresie typu projektów nr 2 oraz 
4  musi również wpisywać się w regionalne 
programy  zdrowotne (RPZ), które zostaną 
opracowane przez Samorząd Województwa 
Śląskiego. 

Wsparcie w zakresie typu projektów nr 2 oraz 5 
musi również wpisywać się w regionalne 
programy  zdrowotne (RPZ), które zostaną 
opracowane przez Samorząd Województwa 
Śląskiego. 

Zmiana związana ze zmianą typów 
projektów. 

9.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne 
9.1 Aktywna 
integracja 

Poddziałanie 9.1.1 21 544 915  
Poddziałanie 9.1.2 6 540 930 
Poddziałanie 9.1.4 3 000 000 
Poddziałanie 9.1.5 45 975 154 

Poddziałanie 9.1.1 11 044 915  
Poddziałanie 9.1.2 5 632 930 
Poddziałanie 9.1.4 1 200 000 
Poddziałanie 9.1.5 59 183 154 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Pkt. 10 
Str. 271 

  

10.  Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

9.1 Aktywna 

integracja 

Pkt. 18 

Str. 274 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 
Regulaminem konkursu dla danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 

11.  Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

9.1 Aktywna 

integracja 

Pkt. 23 

Str. 275 

Minimalna wartość projektu wynosi  100 
000,00 PLN. 
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. 

Ujednolicenie zapisów w ramach 
Poddziałań wdrażanych przez Wydział EFS. 

12.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne 
9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i 
zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.2 7 176 630  
Poddziałanie 9.2.4 6 000 000 
Poddziałanie 9.2.5 25 074 027 
 

Poddziałanie 9.2.2 6 106 630  
Poddziałanie 9.2.4 2 300 000 
Poddziałanie 9.2.5 29 844 027 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Pkt. 10 
Str. 289 

13.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne 
9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i 
zdrowotne 
Pkt. 18 
Str. 291 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 

14.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie społeczne 
9.3 Rozwój ekonomii 
społecznej w 
regionie 
Pkt. 18 
Str. 298 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 

15.  Oś Priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 
11.1 Ograniczenie 
przedwczesnego 
kończenia nauki 
szkolnej oraz 
zapewnienie 

Poddziałanie 11.1.1 8 109 392  
Poddziałanie 11.1.2 4 679 374 
Poddziałanie 11.1.3 20 522 904 
 

Poddziałanie 11.1.1 5 869 392 
Poddziałanie 11.1.2 3 304 374 
Poddziałanie 11.1.3 24 137 904 
 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

równego dostępu do 
dobrej jakości 
edukacji 
elementarnej, 
kształcenia 
podstawowego i 
średniego 
Pkt. 10 
Str. 334 

16.  Oś Priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 
11.1 Ograniczenie 
przedwczesnego 
kończenia nauki 
szkolnej oraz 
zapewnienie 
równego dostępu do 
dobrej jakości 
edukacji 
elementarnej, 
kształcenia 
podstawowego i 
średniego 
Pkt. 18 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Str. 341 

17.  Oś Priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 
11.2 Dostosowanie 
oferty kształcenia 
zawodowego do 
potrzeb lokalnego 
rynku pracy – 
kształcenie 
zawodowe uczniów 
Pkt. 4 
Str. 344 

2. Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny); 

2. Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy w programie (obligatoryjny); 

Poprawa omyłki w nazwie wskaźnika 
produktu. 

18.  Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

Poddziałanie 11.2.1 25 941 662  
Poddziałanie 11.2.2 11 539 606 
Poddziałanie 11.2.3 16 012 382 
 

Poddziałanie 11.2.1 15 491 662 
Poddziałanie 11.2.2 10 223 606 
Poddziałanie 11.2.3 27 778 382 
 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

zawodowe uczniów 

Pkt. 10 

Str. 346 

19.  Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

zawodowe uczniów 

Pkt. 15 

Str. 348 

Wartość wydatków w ramach cross-
financingu nie może stanowić więcej niż 10% 
finansowania unijnego 

Wartość wydatków w ramach cross-financingu 
nie może stanowić więcej niż 40% finansowania 
unijnego 

Zwiększenie limitu na cross-financing i 
środki trwałe celem umożliwienia 
stworzenia w szkołach warunków 
kształcenia zawodu, odzwierciedlających 
naturalne warunki pracy. 

20.  Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie 

potencjału 

Cross-financing i środki trwałe łącznie 
stanowią nie więcej niż 35% finansowania 
unijnego, z uwzględnieniem pkt. 15 

Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią 
nie więcej niż 50% finansowania unijnego, z 
uwzględnieniem pkt. 15 

Zwiększenie limitu na cross-financing i 
środki trwałe celem umożliwienia 
stworzenia w szkołach warunków 
kształcenia zawodu, odzwierciedlających 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

edukacyjnego 

11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

zawodowe uczniów 

Pkt. 16 

Str. 348 

naturalne warunki pracy. 

21.  Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 oraz Regulaminem konkursu dla 
danego naboru. 

Rozszerzenie zapisu ze względu na 
możliwość wykorzystania stawek 
jednostkowych w konkursach. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

zawodowe uczniów 

Pkt. 18 

Str. 348 

22.  Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie 

potencjału 

edukacyjnego 

11.2 Dostosowanie 

oferty kształcenia 

zawodowego do 

potrzeb lokalnego 

rynku pracy – 

kształcenie 

zawodowe uczniów 

Pkt. 23 

Str. 349 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 
PLN 
Maksymalna wartość projektu wskazana jest 
w Regulaminie konkursu. 

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

Ujednolicenie zapisów w ramach 
Poddziałań wdrażanych przez Wydział EFS. 

23.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

5 807 941,00 2 282 941,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

rewitalizacyjne 

8.1.1 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – ZIT 

Str. 409 

24.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

8.1.2 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - RIT 

Str. 409 

424 950,00 549 950,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
środków między ZIT a RIT. 

25.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

1 294 531,00 0,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

rewitalizacyjne 

8.3.1 Realizowanie 

aktywizacji 

zawodowej poprzez 

zapewnienie 

właściwej opieki 

zdrowotnej - ZIT 

Str. 410 

26.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.1.1 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

lokalnych - ZIT 

Str. 410 

21 544 915,00 11 044 915,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

27.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

lokalnych - RIT 

Str. 410 

6 540 930,00 5 632 930,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

28.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.1.3 Programy 

aktywnej integracji 

osób i grup 

zagrożonych 

11 250 000,00 6 950 000,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

wykluczeniem 

społecznym – OSI 

Str. 410 

29.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych - RIT 

Str. 411 

7 176 630,00 6 106 630,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

30.  A.1.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

projekty 

rewitalizacyjne 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych–OSI 

18 000 000,00 13 500 000,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Str. 411 

31.  A.1.3 Obszary 

Strategicznej 

Interwencji – miasta 

i dzielnice miast 

wymagające 

rewitalizacji 

Poddziałanie 9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI 

Miasto Bytom 

Str. 414 

10 000 000,00 6 185 500,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

32.  A.1.3 Obszary 

Strategicznej 

Interwencji – miasta 

i dzielnice miast 

wymagające 

1 250 000,00 764 500,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

rewitalizacji 

Poddziałanie 9.1.3 

Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym – OSI 

Miasto Radzionków 

Str. 414 

33.  A.1.3 Obszary 

Strategicznej 

Interwencji – miasta 

i dzielnice miast 

wymagające 

rewitalizacji 

Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych–OSI 

Miasto Bytom 

17 000 000,00 12 650 750,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Str. 414 

34.  A.1.3 Obszary 

Strategicznej 

Interwencji – miasta 

i dzielnice miast 

wymagające 

rewitalizacji 

Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych–OSI 

Miasto Radzionków 

Str. 414 

1 000 000,00 849 250,00 Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

35.  A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

8.1.1 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – ZIT 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 5 807 
941 
Finansowanie ogółem (EUR): 6 832 872 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 2 282 
941 
Finansowanie ogółem (EUR): 2 685 813 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Str. 417 

36.  A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

8.3.1 Realizowanie 

aktywizacji 

zawodowej poprzez 

zapewnienie 

właściwej opieki 

zdrowotnej - ZIT 

Str. 417 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 1 294 
531 
Finansowanie ogółem (EUR): 1 522 978 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 0 
Finansowanie ogółem (EUR): 0 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

37.  A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

9.1.1 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

lokalnych – ZIT 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 
21 544 915 
Finansowanie ogółem (EUR): 25 346 959 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 11 044 
915 
Finansowanie ogółem (EUR): 12 994 018 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

Str. 417 

38.  A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

11.1.1 Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej - ZIT 

Str. 417 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 8 109 
392 
Finansowanie ogółem (EUR): 9 540 461 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 5 869 
392 
Finansowanie ogółem (EUR): 6 905 168 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

39.  A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

11.2.1 Wsparcie 

szkolnictwa 

zawodowego - ZIT 

Str. 417 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 
25 941 662 
Finansowanie ogółem (EUR): 30 536 773 

Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR): 15 491 
662 
Finansowanie ogółem (EUR): 18 225 485 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 

40.  A.3.2 Indykatywna 

alokacja UE 

planowana na 

38 849 007 W tym 5 000 000 w działaniu 
9.1.4, 6 000 000 w działaniu 9.2.4 i 1 000 000 
w działaniu 9.3.1 na wsparcie działań 

38 849 007 W tym 1 200 000 w działaniu 9.1.4, 
2 300 000 w działaniu 9.2.4 i 1 000 000 w 
działaniu 9.3.1 na wsparcie działań 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

projekty na 

obszarach wiejskich 

IX Włączenie 

społeczne 

Str. 419 

wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie 

41.  B.2.2 Alokacja i 

wkład krajowy 

8.1.2 Zapewnienie 

dostępu do usług 

opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat – RIT 

Str. 423 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 424 
950 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
54 744 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
20 248 
Finansowanie ogółem (EUR): 499 941 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 549 
950 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 77 
640 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 19 
411 
Finansowanie ogółem (EUR): 647 001 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
środków między ZIT a RIT. 

42.  B.2.2 Alokacja i 

wkład krajowy 

9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału 

społeczno-

zawodowego 

społeczności 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 6 540 
930 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
1 077 330 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
76 952 
Finansowanie ogółem (EUR): 7 695 212 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 5 632 
930 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
927 778 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 66 
271 
Finansowanie ogółem (EUR): 6 626 979 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
środków między ZIT a RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

lokalnych – RIT 

Str. 424 

43.  B.2.2 Alokacja i 

wkład krajowy 

9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i 

zdrowotnych – RIT 

Str. 424 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 7 176 
630 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
1 030 015 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
236 450 
Finansowanie ogółem (EUR): 8 443 094 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 6 106 
630 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
926 772 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
150 870 
Finansowanie ogółem (EUR): 7 184 272 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
środków między ZIT a RIT. 

44.  B.2.2 Alokacja i 

wkład krajowy 

11.1.2 Wzrost 

upowszechnienia 

wysokiej jakości 

edukacji 

przedszkolnej - RIT 

Str. 424 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 4 679 
374 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
743 195 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
82 577 
Finansowanie ogółem (EUR): 5 505 146 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 3 304 
374 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 
524 814 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 58 
312 
Finansowanie ogółem (EUR): 3 887 500 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 

45.  B.2.2 Alokacja i 

wkład krajowy 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 
11 539 606 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 

Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR): 10 223 
606 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) publiczny: 

Zmiana wynika z decyzji o przesunięciu 
niewykorzystanych środków z puli ZIT/RIT. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

11.2.2 Wsparcie 

szkolnictwa 

zawodowego - RIT 

Str. 424 

2 080 166 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 
0 
Finansowanie ogółem (EUR): 13 619 772 

1 774 099 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) prywatny: 30 
070 
Finansowanie ogółem (EUR): 12 027 775 

46.  Cały dokument Osoba/y niesamodzielna/e Osoba/y potrzebująca/e wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu 

W związku z wejściem w życie zmiany  
„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” wprowadzono zmianę 
terminologiczną w całym dokumencie. 
 
 

47.  Cały dokument placówka typu specjalistyczno-
interwencyjnego 

placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego W związku z wejściem w życie zmiany  
„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” wprowadzono zmianę 
terminologiczną w całym dokumencie. 
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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. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 
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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. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.1 
Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT 
 
Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

57 22 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

2.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.1 
Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT 
 
Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

23 8 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

3.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat - RIT 
 
Liczba osób, które powróciły na rynek 

4 5 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

4.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – konkurs 
 
Liczba osób, które powróciły na rynek 
pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub 
utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

375 409 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

5.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – konkurs 
 
Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują pracy 
po opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

153 168 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

6.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
- ZIT 
 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 

639 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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kontynuowały zatrudnienie 
(obligatoryjny) 

7.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
- ZIT 
 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne 
(obligatoryjny) 

543 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

8.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
– konkurs 
 
Liczba osób, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie 
(obligatoryjny) 

22 786 23 425 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

9.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
– konkurs 
 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS 
zgłosiły się na badanie profilaktyczne 
(obligatoryjny) 

19 377 19 920 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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10.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnych – 
ZIT 
 
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 

2 138 1 090 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

11.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnych – 
RIT 
 
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 

649 558 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

12.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - OSI 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

566 350 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

13.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - OSI 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

385 238 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

14.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - OSI 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 
(obligatoryjny) 

276 171 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

15.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - OSI 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 

447 277  
Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. Od wersji SZOOP v. 16.2 wskaźnik nie będzie 
monitorowany z uwagi na jego usunięcie z RPO WSL 2014-2020 
w ramach renegocjacji Programu. W karcie Poddziałania 9.1.3 
wskaźnik został usunięty w SZOOP v. 15.2. 
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pracy, uczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

16.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnych - 
wsparcie działań wynikających z LSR  
obejmujących obszary wiejskie i rybackie 
 
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 

496 198 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

17.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – konkurs 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

1 100 1 687  Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

18.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i 

596 945  Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – konkurs 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

19.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – konkurs 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 
(obligatoryjny) 

1 220 1 737  Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

20.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym –  projekty OPS i PCPR 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

1 544 1 173 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

21.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 

838 636 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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społecznym –  projekty OPS i PCPR 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

22.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym –  projekty OPS i PCPR 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 
(obligatoryjny) 

1 714 1 302 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

23.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.2.2 – Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych - RIT 
 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 
(obligatoryjny) 

31 26 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

24.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.2.3 – Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych - OSI 
 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 

77 57 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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istniejących po zakończeniu projektu 
(obligatoryjny) 

25.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.2.4 – Rozwój usług społecznych –
wsparcie działań wynikających LSR  
obejmujących obszary wiejskie i rybackie 
 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 
(obligatoryjny) 

35 13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

26.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa IX 
9.2.5 – Rozwój usług społecznych – 
konkurs 
 
Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 
(obligatoryjny) 

61 108  

27.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.1 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- ZIT 
 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

65 46 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

28.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost 

37 26 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- RIT 
 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

29.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- konkurs 
 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

164 194 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

30.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Działanie 11.2 Dostosowanie oferty 
kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie 
zawodowe uczniów 
 
Liczba uczniów którzy  nabyli 
kompetencje  
kluczowe lub umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny) 

Liczba uczniów którzy  
nabyli kompetencje  
kluczowe lub 
umiejętności 
uniwersalne niezbędne 
na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 

Usunięcie nazwy 
wskaźnika i 
przypisanych do niego 
wartości w pozostałych 
kolumnach. 

Korekta techniczna.  

Wskaźnik pn. „Liczba uczniów którzy  nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku 
pracy po opuszczeniu programu (obligatoryjny)” o wartości 
docelowej 1043 jest przypisany do Poddziałania 11.2.3. 

31.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 

32 19 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 
(obligatoryjny) 

32.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

104 62 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

33.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 
(obligatoryjny) 

14 12 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

34.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

46 40 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

35.  Wskaźnik rezultatu 21 36 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
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Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 
(obligatoryjny) 

części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

36.  Wskaźnik rezultatu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu (obligatoryjny) 

65 113 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

37.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – ZIT 
 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do  3 lat (obligatoryjny) 

620 241 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

38.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – ZIT 
 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 

117 45 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 



 

 

39 

wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie (obligatoryjny) 

39.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – RIT 
 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do  3 lat (obligatoryjny) 

46 31 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

40.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – RIT 
 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie (obligatoryjny) 

8 5 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

41.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – konkurs 
 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do  3 lat (obligatoryjny) 

4 065 4 458 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

42.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu 
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 
lat – konkurs 
 

765 840 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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Liczba osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie (obligatoryjny) 

43.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
- ZIT 
 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym  współfinansowanym z EFS 
(obligatoryjny) 

860 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

44.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 
- konkurs 
 
Liczba osób objętych programem 
zdrowotnym  współfinansowanym z EFS 
(obligatoryjny) 

26 699 27 559 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

45.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – ZIT 
 
Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (obligatoryjny) 

250 127 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

46.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 

5 975 3 047 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
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Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – ZIT 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

Działania. 

47.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – RIT 
 
Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (obligatoryjny) 

76 65 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

48.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych – RIT 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

1 814 1 560 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

49.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - OSI 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

2 027 1 256 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 



 

 

42 

50.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - OSI 
 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

160 99 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

51.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym - OSI 
 
Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (obligatoryjny) 

57 35 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

52.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - wsparcie działań 
wynikających LSR  obejmujących obszary 
wiejskie i rybackie 
 
Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (obligatoryjny) 

16 6 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

53.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie 
potencjału społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych - wsparcie działań 
wynikających LSR  obejmujących obszary 

744 297 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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wiejskie i rybackie 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

54.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – konkurs 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

8 597 15 615 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

55.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – konkurs 
 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

506 987 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

56.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – konkurs 
 
Liczba środowisk objętych programami 
aktywności lokalnej (obligatoryjny) 

Brak wskaźnika 166 Dodanie wskaźnika ze względu na  połączenie poddziałań. Jako 
wartość docelową przyjęto wartość zmniejszenia wartości 
docelowej tego wskaźnika w Poddziałaniach, z których została 
przeniesiona alokacja. 

57.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 

10 908 8 290 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
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Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym –  projekty 
OPS i PCPR 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

Działania. 

58.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej 
integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym –  projekty 
OPS i PCPR 
 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 

1 749 1 329 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

59.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.2.2 – Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych - RIT 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 
(obligatoryjny) 

1 005 854 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

60.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.2.3 – Rozwój usług 
społecznych i zdrowotnych - OSI 
 

2 309 1 731 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 
(obligatoryjny) 

61.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.2.4 – Rozwój usług 
społecznych –wsparcie działań 
wynikających z LSR  obejmujących 
obszary wiejskie i rybackie 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 
(obligatoryjny) 

1 000 380 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

62.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług 
społecznych – konkurs 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 
(obligatoryjny) 

2 122 3 471 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

63.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.1 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- ZIT 
 

998 718 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie (obligatoryjny) 

64.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.1 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- ZIT 
 
Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej (obligatoryjny) 

4 403 3 170 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

65.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.1 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- ZIT 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

81 58 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

66.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- RIT 
 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie (obligatoryjny) 

576 408 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

67.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost 

2 541 1 804 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- RIT 
 
Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej (obligatoryjny) 

68.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- RIT 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

47 33 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

69.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- konkurs 
 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w 
programie (obligatoryjny) 

1 507 1 955 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

70.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- konkurs 
 
Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

7 040 9 010 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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edukacji przedszkolnej (obligatoryjny) 

71.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost 
upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej- konkurs 
 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

205 242 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

72.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
 
Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy 
(obligatoryjny) 

2 942  1 765 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

73.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

130 78 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

74.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- ZIT 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 

32 19 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 
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zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne  
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego (obligatoryjny) 

75.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
 
Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy 
(obligatoryjny) 

1 309 1 165 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

76.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

58 51 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

77.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- RIT 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne  
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego (obligatoryjny) 

15 13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

78.  Wskaźnik produktu 1 815 3 136 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
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Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
 
Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy 
(obligatoryjny) 

części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

79.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
 
Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie (obligatoryjny) 

81 140 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

80.  Wskaźnik produktu 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego- konkurs 
 
Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne  
niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego (obligatoryjny) 

20 35 Zmiana wartości docelowej wskaźnika wynikająca z przesunięcia 
części alokacji pomiędzy Poddziałaniami w ramach tego samego 
Działania. 

 
 
 
 
 
 



 

 

51 

Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 
nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Wpis obiektu do Rejestru zabytków 
prowadzonego przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub przynależność obiektu 
do Szlaku Zabytków Techniki 

Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

2.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Ocena popytu Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

3.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Wpływ projektu na zachowanie, 
ochronę dziedzictwa kulturowego 

Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

4.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Tworzenie nowych stałych miejsc 
pracy 

Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

5.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Ocena efektów mnożnikowych Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

6.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Ocena oferty kulturalnej Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 
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7.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Ocena możliwości korzystania z 
infrastruktury będącej przedmiotem 
projektu 

Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

8.  Rozdział I/Podrozdział 1, 

Oś priorytetowa V,  

Kryteria dla poddziałania 5.3.3 

str. 135-143 

Brak kryterium Efektywność wykorzystania potencjału 
infrastruktury 

Kryteria dla Podziałania 5.3.3. Dziedzictwo 
kulturowe – kluczowe instytucje kultury 
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w 
trybie obiegowym w dniu 14.08.2019 r. 

 
 


