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

ł, 
nr Osi 
Priorytetowej, 
Nr Działanie 
pkt w tabeli, 
nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  II.7 oś priorytetowa 
VII Regionalny rynek 
pracy/  
II.7.1 Aktywne 
formy 
przeciwdziałania 
bezrobociu/  
pkt. 10 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot 
UE (EUR)/  
s. 216 

Poddziałanie 7.1.1 
2 962 703  
Poddziałanie 7.1.2 
1 276 651 
Poddziałanie 7.1.3 
47 479 251 

Poddziałanie 7.1.4 

658 750 

Poddziałanie 7.1.1 
2 760 000 
Poddziałanie 7.1.2 
956 500 
Poddziałanie 7.1.3 
48 157 855 
Poddziałanie 7.1.4 
503 000 

Przesunięcia finansowe w celu 
maksymalizacji wykorzystania 
środków UE  

2.  Rozdział 
II/podrozdział II.11.1 
 
2. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania - 
Poddziałanie 11.1.5 
(str. 348) 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty 
kształcenia ogólnokształcącego. 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości 
oferty kształcenia ogólnego. 

Propozycja zmiany zapisu dotyczy 
dostosowania do zapisów 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-
2020 oraz ustawy o systemie oświaty 
i ustawy Prawo oświatowe. 
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3.  Rozdział 
II/podrozdział II.11.1 
 
5. Typy 
projektów - 
Poddziałanie 11.1.5 
(str. 351) 

Wsparcie młodzieży uzdolnionej w 
zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, 
języków obcych nowożytnych, 
matematyki lub 
przedsiębiorczości (z wyłączeniem dzieci 
w wieku 
przedszkolnym) poprzez stypendia 
naukowe dla 
uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Wsparcie dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie  umiejętności  
matematyczno-przyrodniczych, 
umiejętności  posługiwania  się  językami  
obcymi nowożytnymi i kompetencji 
cyfrowych poprzez pomoc stypendialną. 

Zgodność zapisów z aktualną wersją 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 

4.  II.11 Oś 
priorytetowa XI 
Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego/ 
II.11.4 Podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych osób 
dorosłych/  
pkt. 10 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot 
UE (EUR)/  
s. 373 

Poddziałanie 11.4.1 
4 638 759 
Poddziałanie 11.4.2 
1 700 425 
Poddziałanie 11.4.3 
23 845 287 

Poddziałanie 11.4.1 
1 898 500 
Poddziałanie 11.4.2 
1 095 750 
Poddziałanie 11.4.3 
27 190 221 

Przesunięcia finansowe w celu 
maksymalizacji wykorzystania 
środków UE 

5.  11.4.3 pkt. 23 
Minimalna i 
maksymalna 
wartość projektu 

Poddziałanie 11.4.3 

Minimalna wartość projektu – 4 000 000 

PLN 

Poddziałanie 11.4.3 

Minimalna wartość projektu – 500 000 

PLN 

Zmniejszono minimalną wartość 
projektu zgodnie z kryterium dostępu 
przyjętym przez KM RPO WSL 2014-
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Maksymalna wartość projektu wskazana 
jest w Regulaminie konkursu. 

Maksymalna wartość projektu wskazana 
jest w Regulaminie konkursu. 

2020 dla przedmiotowego 
Poddziałania. 

6.  IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji / 
A.1 Planowane 
wsparcie 
rewitalizacji w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Śląskiego na lata 
2014-2020/ 
A.1.2 Indykatywna 
alokacja UE 
planowana na 
projekty 
rewitalizacyjne/  
s. 422 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych- ZIT 
2 837 703,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych- ZIT 
2 760 000,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

7.  s. 422 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych- RIT 
1 401 651,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych- RIT 
956 500,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 
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8.  s. 422 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez zatrudnienia – 
konkurs 
8 250 000,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez zatrudnienia – konkurs 
9 381 000,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

9.  s. 426 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT 
4 638 759,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie  
11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT 
1 898 500,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

10.  s. 426 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie 
11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT 
1 700 425,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie 
11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT 
1 095 750,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

11.  IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji / 
A.1 Planowane 
wsparcie 
rewitalizacji w 
ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie 
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez zatrudnienia – 
konkurs/ 
Obszar wsparcia  
Miasto Bytom 
8 250 000,00 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek 
pracy/ 
Działanie/Poddziałanie 
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez zatrudnienia – konkurs/ 
Obszar wsparcia  
Miasto Bytom 
9 381 000,00 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 
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Województwa 
Śląskiego na lata 
2014-2020/ 
A.1.3 Obszary 
Strategicznej 
Interwencji – miasta 
i dzielnice miast 
wymagające 
rewitalizacji/ 
s. 427 

12.  IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji / 
A.2 Wsparcie 
przedsięwzięć z 
zakresu 
zrównoważonego 
rozwoju obszarów 
funkcjonalnych 
miast wojewódzkich 
w ramach ZIT/ 
A.2.2 Alokacja UE 
przeznaczona na ZIT 
wojewódzki/ 
s. 430 

Oś priorytetowa 
VII: Regionalny rynek pracy 
Działanie/ Poddziałanie 
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT 
Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR) 
2 837 703 
Finansowanie Ogółem (EUR) 
3 338 474 

Oś priorytetowa 
VII: Regionalny rynek pracy 
Działanie/ Poddziałanie 
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach rewitalizowanych 
– ZIT 
Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR) 
2 760 000 
Finansowanie Ogółem (EUR) 
3 247 059 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

13.  s. 431 Oś priorytetowa 
XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 
Działanie/ Poddziałanie 

Oś priorytetowa 
XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 
Działanie/ Poddziałanie 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 
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11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT 
Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR) 
4 638 759 
Finansowanie Ogółem (EUR) 
5 457 364 

11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT 
Alokacja UE przeznaczona na ZIT (EUR) 
1 898 500 
Finansowanie Ogółem (EUR) 
2 233 529 

14.  IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji / 
A.3 Obszary 
wiejskie/ 
A.3.2 Indykatywna 
alokacja UE 
planowana na 
projekty na 
obszarach wiejskich/ 
s. 433 

Oś priorytetowa 
VII Regionalny rynek pracy 
Indykatywna alokacja UE (EUR) 
33 659 918 
W tym 4 000 000 
na wsparcie 
działań 
wynikających z 
Lokalnych 
Strategii Rozwoju 
obejmujących 
obszary wiejskie i 
rybackie w 
ramach działania 
7.1.3 

Oś priorytetowa 
VII Regionalny rynek pracy 
Indykatywna alokacja UE (EUR) 
33 659 918 
W tym 2 438 000,00  
na wsparcie 
działań 
wynikających z 
Lokalnych 
Strategii Rozwoju 
obejmujących 
obszary wiejskie i 
rybackie w 
ramach działania 
7.1.3 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

15.  IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji / 
B.2 Wsparcie 
przedsięwzięć z 
zakresu 
zrównoważonego 
rozwoju innych 
obszarów miejskich 

Oś priorytetowa 
VII: Regionalny rynek pracy 
Działanie/ Poddziałanie 
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych – RIT 
Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR) 
1 401 651 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 

Oś priorytetowa 
VII: Regionalny rynek pracy 
Działanie/ Poddziałanie 
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach rewitalizowanych 
– RIT 
Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR) 
956 500,00 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 



 

 

8 

niż obszary 
funkcjonalne miast 
wojewódzkich/ 
B.2.2 Alokacja i 
wkład krajowy/ 
s. 437 

publiczny 
185 513 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
prywatny 
61 838 
Finansowanie ogółem (EUR) 
1 649 001 

publiczny 
125 640 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
prywatny 
45 927 
Finansowanie ogółem (EUR) 
1 128 067 

16.  s. 438 Oś priorytetowa 
XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 
Działanie/ Poddziałanie 
11.4.2 Kształcenie ustawiczne- RIT 
Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR) 
1 700 425 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
publiczny 
7 502 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
prywatny 
292 573 
Finansowanie ogółem (EUR) 
2 000 500 

Oś priorytetowa 
XI: Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 
Działanie/ Poddziałanie 
11.4.2 Kształcenie ustawiczne- RIT 
Alokacja UE przeznaczona na RIT (EUR) 
1 095 750 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
publiczny 
4 834 
Szacunkowy wkład krajowy (EUR) 
prywatny 
188 533 
Finansowanie ogółem (EUR) 
1 289 117 

Celem maksymalizacji wykorzystania 
środków UE, ujednolicenie zapisów 
związanych z przesunięciami alokacji 

17.  III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 
kwalifikowalne w 
EUR)/ 
III.1 Tabela 
finansowa 1/ 
III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 

Wsparcie UE/ EFS 
Poddziałanie 7.1.1 
2 962 703 
Poddziałanie 7.1.2 
1 276 651 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
425 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 

Wsparcie UE/ EFS 
Poddziałanie 7.1.1 
2 760 000 
Poddziałanie 7.1.2 
956 500 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
241 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji  
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kwalifikowalne w 
EUR)/ 
III.1 Tabela 
finansowa 1/ 
s. 409 

603 901 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
247 750 
Poddziałanie 7.1.3 
47 479 251 
Poddziałanie 7.1.4 
658 750 
 

548 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
167 500 
Poddziałanie 7.1.3 
48 157 855 
Poddziałanie 7.1.4 
503 000 
 

18.  s. 411 Poddziałanie 11.4.1 
4 638 759 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  
1 700 425 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
708 875 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
469 700 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
521 850  
Poddziałanie 11.4.3 
23 845 287 
 

Poddziałanie 11.4.1 
1 898 500 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  
1 095 750 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
692 500 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
365 750 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
37 500 
Poddziałanie 11.4.3 
27 190 221 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

19.  s. 409 Wkład krajowy 
Poddziałanie 7.1.1 
522 831 
Poddziałanie 7.1.2 
229 356 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
75 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
106 571 

Wkład krajowy 
Poddziałanie 7.1.1 
487 061 
Poddziałanie 7.1.2 
171 543 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
42 530 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
96 706 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 
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Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
47 785 
Poddziałanie 7.1.3 
8 378 692 
Poddziałanie 7.1.4 
116 250 
 

Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
32 307 
Poddziałanie 7.1.3 
8 498 446 
Poddziałanie 7.1.4 
88 765 
 

20.  s. 411 Wkład krajowy 
Poddziałanie 11.4.1 
818 605 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  
300 077 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
125 096 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
82 889 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
92 092  
Poddziałanie 11.4.3 
4 207 992 
 

Wkład krajowy 
Poddziałanie 11.4.1 
335 030 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  
193 369 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
122 206 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
64 545 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
6 618 
Poddziałanie 11.4.3 
4 798 275 
 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

21.  s. 409 Krajowe środki publiczne/ ogółem 
Poddziałanie 7.1.1 
383 409 
Poddziałanie 7.1.2 
167 518 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
56 250 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
79 928 

Krajowe środki publiczne/ ogółem 
Poddziałanie 7.1.1 
357 177 
Poddziałanie 7.1.2 
125 640 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
31 904 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
72 538 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 
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Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
31 340 
Poddziałanie 7.1.3 
6 284 019 
Poddziałanie 7.1.4 
116 250 
 

Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
21 197 
Poddziałanie 7.1.3 
6 373 834 
Poddziałanie 7.1.4 
88 765 
 

22.  s. 409 Krajowe środki publiczne/  budżet 
państwa 
Poddziałanie 7.1.1 
348 533 
Poddziałanie 7.1.2 
150 194 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
50 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
71 047 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
29 147 
Poddziałanie 7.1.3 
5 585 794 
Poddziałanie 7.1.4 
77 500 
 

Krajowe środki publiczne/  budżet 
państwa 
Poddziałanie 7.1.1 
324 706 
Poddziałanie 7.1.2 
112 529 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
28 353 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
64 470 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
19 706 
Poddziałanie 7.1.3 
5 665 630 
Poddziałanie 7.1.4 
59 176 
 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

23.  s. 409 Krajowe środki publiczne/  budżet jst 
Poddziałanie 7.1.1 
17 428 
Poddziałanie 7.1.2 
9 079 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 

Krajowe środki publiczne/  budżet jst 
Poddziałanie 7.1.1 
16 236 
Poddziałanie 7.1.2 
6 962 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 
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3 750 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
5 329 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
- 
Poddziałanie 7.1.3 
418 935 
Poddziałanie 7.1.4 
- 
 

2 126 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
4 836 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
- 
Poddziałanie 7.1.3 
424 923 
Poddziałanie 7.1.4 
- 
 

24.  s. 409 Krajowe środki prywatne 
Poddziałanie 7.1.1 
139 422 
Poddziałanie 7.1.2 
61 838 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
18 750 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
26 643 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
16 445 
Poddziałanie 7.1.3 
2 094 673 
Poddziałanie 7.1.4 
- 
 

Krajowe środki prywatne 
Poddziałanie 7.1.1 
129 883 
Poddziałanie 7.1.2 
45 927 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
10 632 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
24 177 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
11 118 
Poddziałanie 7.1.3 
2 124 611 
Poddziałanie 7.1.4 
- 
 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

25.  s. 411 Krajowe środki prywatne 
Poddziałanie 11.4.1 
818 605 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  

Krajowe środki prywatne  
Poddziałanie 11.4.1 
335 030 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 
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300 077 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
125 096 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
82 889 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
92 092  
Poddziałanie 11.4.3 
4 207 992 
 

193 370 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
122 206 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
64 545 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
6 618 
Poddziałanie 11.4.3 
4 798 274 

26.  s. 409 Finansowanie ogółem 
Poddziałanie 7.1.1 
3 485 534 
Poddziałanie 7.1.2 
1 506 007 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
500 000 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
710 472 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
295 535 
Poddziałanie 7.1.3 
55 857 943 
Poddziałanie 7.1.4 
775 000 
 

Finansowanie ogółem 
Poddziałanie 7.1.1 
3 247 061 
Poddziałanie 7.1.2 
1 128 043 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Południowy 
283 530 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Północny 
644 706 
Poddziałanie 7.1.2 RIT Zachodni 
199 807 
Poddziałanie 7.1.3 
56 656 301 
Poddziałanie 7.1.4 
591 765 
 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

27.  s. 411 Finansowanie ogółem 
Poddziałanie 11.4.1 
5 457 364 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  

Finansowanie ogółem 
Poddziałanie 11.4.1 
2 233 530 
Poddziałanie 11.4.2 RIT  

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 
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2 000 502 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
833 971 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
552 589 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
613 942 
Poddziałanie 11.4.3 
28 053 279 
 

1 289 119 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy 
814 706 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Północny 
430 295 
Poddziałanie 11.4.2 RIT Zachodni 
44 118 
Poddziałanie 11.4.3 
31 988 496 

28.  s. 409 Działanie 7.1 
Wkład krajowy 
9 247 129 
Krajowe środki publiczne/ogółem 
6 951 196 
Krajowe środki publiczne/budżet jst 
445 442 
Krajowe środki publiczne/ inne 
343 713 
Krajowe środki prywatne 
2 295 933 
Finansowanie ogółem 
61 624 484 

Działanie 7.1 
Wkład krajowy 
9 245 815 
Krajowe środki publiczne/ogółem 
6 945 394 
Krajowe środki publiczne/budżet jst 
448 121 
Krajowe środki publiczne/ inne 
335 232 
Krajowe środki prywatne 
2 300 421 
Finansowanie ogółem 
61 623 170 

Ujednolicenie zapisów związanych z 
przesunięciem alokacji 

29.  Str. 407 Oś Priorytetowa IV 
Wkład krajowy ogółem: 200 803 791 
Krajowe środki prywatne: 41 369 122 
Finansowanie ogółem: 1 065 169 828 

Oś Priorytetowa IV 
Wkład krajowy ogółem: 190 039 084 
Krajowe środki prywatne: 30 604 415 
Finansowanie ogółem: 1 021 405 121 

Poprawa omyłki pisarskiej 

30.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa I 
Poddziałanie 1.4.1 

Poddziałanie 1.4.1 – alokacja BP: 
122 227,00     

Poddziałanie 1.4.1 – alokacja BP: 
152 000,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 
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31.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa II 
Działanie 2.1 

Działanie 2.1 – alokacja BP: 
798 956,00     

Działanie 2.1 – alokacja BP: 
260 956,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 

32.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Działanie 5.5 

Działanie 5.5 – alokacja BP: 
1 517 730,00     

Działanie 5.5 – alokacja BP: 
1 471 552,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 

33.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VI 
Działanie 6.1 
Drogi lokalne 

Działanie 6.1 – alokacja BP:  
5 263 887,00     

Działanie 6.1 – alokacja BP:  
5 235 800,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 

34.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VI 
Działanie 6.2 

Działanie 6.2  – alokacja BP: 
10 389 250,00     

Działanie 6.2  – alokacja BP: 
9 806 600,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 

35.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XII 
Działanie 12.3 

Działanie 12.3 – alokacja BP:  
2 470 588,00     

Działanie 12.3 – alokacja BP:  
3 635 730,00     

Przesunięcie w oparciu o zgodę 
uzyskaną w piśmie nr DRP-
IV.635.16.2020.AP z dnia 25.03.2020 

Zmiany w SZOOP RPO WSL w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego 

36.  I.2 Tabela 
przyporządkowująca 
działania do PI, OP 
IV, str. 7-8 

Numer i nazwa przyporządkowanego 
działania: Działanie 4.2 Efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła energii 
w mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstwach  
/  
Numer i nazwa priorytetu 
inwestycyjnego: 4b promowanie 
efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach 

Usunięcie wiersza Rezygnacja z wdrażania działania – 
nie podpisana do tej pory Umowa z 
Pośrednikiem Finansowym 
(negocjacje już z trzecim z kolei), 
przeznaczenie kwoty na działanie 3.4 
na pomoc w walce z COVID-19 

37.  I.2 Tabela 
przyporządkowująca 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz 
ograniczania skutków wystąpienia 

Propozycja dodania zapisu  dotyczy 
konieczności wprowadzenia nowego 
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działania do PI, OP 
IV, str. 12 

zagrożenia epidemiologicznego 
wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 
– tryb nadzwyczajny  

poddziałania, tj. Poddziałania 9.2.8. 
Działania na rzecz ograniczania 
skutków wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego wywołanego 
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb 
nadzwyczajny. 

38.  I.3 Opis procedury 
wyboru projektów 

Procedura wyboru i zatwierdzenia  
(…)ogólnego 1303/2013 

Procedura wyboru i zatwierdzenia  
(…)ogólnego 1303/2013 (przypis) 
W przypadku inwestycji 
ukierunkowanych na poprawę sytuacji 
epidemiologicznej w związku z 
koronawirusem COVID-19  zapisy 
rozdziału stosuje się odpowiednio, 
zgodnie z odpowiednimi regulacjami  o 
szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. 

Dodanie przypisu w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na pomoc 
w walce z COVID-19. 

39.  I.3 Opis procedury 
wyboru projektów; 
Opis procesu 
naboru, oceny i 
wyboru projektów 
do dofinansowania 
w trybie projektów 
pozakonkursowych 
Wezwanie 
wnioskodawcy do 
złożenia wniosku o 

(…) (…) 

ION może zmienić odpowiednio wezwanie 

do składania wniosków w trybie 

pozakonkursowym, w szczególności w 

zakresie terminu składania wniosków o 

dofinansowani projektu, jeżeli na skutek 

wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie 

wyboru projektów w trybie 

Dodanie zapisu w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na pomoc 
w walce z COVID-19. 
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dofinansowanie 
projektu 

pozakonkursowym byłoby niemożliwe lub 

znacznie utrudnione. 

40.  I.3 Opis procedury 
wyboru projektów; 
Opis procesu 
naboru, oceny i 
wyboru projektów 
do dofinansowania 
w trybie projektów 
pozakonkursowych 

(...) Opis procesu naboru, oceny i wyboru 
projektów do dofinansowania w trybie 
nadzwyczajnym (tryb o charakterze 
niekonkurencyjnym)  
Wybór do dofinansowania projektów 
mających na celu ograniczenie 
wystąpienia negatywnych skutków 
COVID-19 będzie realizowany w trybie 
nadzwyczajnym po przyjęciu ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. 
 
Tryb nadzwyczajny jest szczególnym 
rodzajem trybu niekonkurencyjnego, 
który ma zastosowanie w szczególnych 
okolicznościach tj. wyłącznie do wyboru 
projektów EFRR i EFS związanych z 
ograniczeniem wystąpienia negatywnych 
skutków COVID-19. 
W trybie nadzwyczajnym wnioskodawca 
składa na wezwanie właściwej instytucji 
w terminie przez nią wyznaczonym 
wniosek o dofinansowanie projektu 
służącego ograniczeniu negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19. Przepis 

Dodanie zapisu w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na pomoc 
w walce z COVID-19. 
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art. 48 ust. 4a ustawy wdrożeniowej 
stosuje się odpowiednio.  
Właściwa instytucja wybiera do 
dofinansowania projekt, który spełnił 
kryteria wyboru projektów.  

41.  II.1 Oś Priorytetowa 
I Nowoczesna 
gospodarka 

EFRR 177 150 658 
Działanie 1.2 – 101 483 992 (w tym 
wspólne przedsięwzięcie 50 000 000 
PLN) 
Działanie 1.4 24 366 666,00 
Poddziałanie 1.4.1 1 350 000,00 
Poddziałanie 1.4.2 23 016 666,00 

EFRR  162 985 658 
Działanie 1.2  93 783 992  (w tym 
wspólne przedsięwzięcie 50 000 000 PLN) 
Działanie 1.4  17 901 666,00 
Poddziałanie 1.4.1  1 350 000,00 
Poddziałanie 1.4.2  16 551 666,00 

Zmiany spowodowane są aktualizacją 
zapisów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

42.  Oś Priorytetowa III 
Konkurencyjność 
MŚP 

EFRR 305 673 335 
Działanie 3.2 169 247 514,00 
Działanie 3.3 15 500 000,00 
Działanie 3.4 91 000 000,00 

EFRR 338 673 335 
Działanie 3.2 172 247 514,00 
Działanie 3.3 12 514 903,00 
Działanie 3.4 124 000 000,00 

Zmiany spowodowane są aktualizacją 
zapisów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

43.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 2. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 
Str. 81 

Zwiększone zastosowanie innowacji w 

MŚP 

 

Zwiększone zastosowanie innowacji w 

MŚP 

Zwiększona konkurencyjność MŚP 

Utrzymanie konkurencyjności i miejsc 
pracy w MŚP. 

Rozszerzenie zakresu celów 
szczegółowych działania w związku z 
wprowadzeniem nowego typu 
projektu Inwestycje w MŚP. 
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44.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 3 Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego 
Str. 81 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M 
(obligatoryjny) 

Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno – 
procesowe 

Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych 

Liczba wprowadzonych innowacji 
produktowych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M 
(obligatoryjny) 

Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany organizacyjno – 
procesowe 

Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych 

Liczba wprowadzonych innowacji 
produktowych 

Liczba przedsiębiorstw utrzymujących 
miejsca pracy w przedsiębiorstwach 
 
Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących 
zasoby w celu utrzymania 
konkurencyjności 

Dodano wskaźniki 
rezultatu bezpośredniego dla 
działania 3.2 
w związku z włączeniem nowego typu 
projektu Inwestycje w MŚP. 

45.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt 4 Lista 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie wdrożenia wyników prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie wdrożenia wyników prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

Dodano wskaźniki 
produktu dla 
działania 3.2 
w związku z włączeniem nowego typu 
projektu Inwestycje MŚP. 
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wskaźników 
produktu 
Str. 81 

produktów nowych dla rynku 
(obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (obligatoryjny) 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

produktów nowych dla rynku 
(obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (obligatoryjny) 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R 
 
Liczba nabytych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych  
 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie inwestycji  

46.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 5 Typy 
projektów 
Str. 81 

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji 
produktowych oraz procesowych 

1. Wdrożenie i komercjalizacja 
innowacji produktowych oraz 
procesowych 

2. Inwestycje w MŚP 

 

Uwzględnienie nowego typu projektu 
umożliwiającego wsparcie w ramach 
projektowanego konkursu. 

47.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 

Do 50%. Maksymalny % poziom 

dofinansowania został wskazany 

w  podstawie prawnej udzielania 

Do 85%.  

Maksymalny % poziom dofinansowania 

został wskazany w  podstawie prawnej 

Podwyższono poziom 
dofinansowania do 85% 
w związku z możliwością 
udzielania wsparcia w 
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3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 20 Maksymalny 
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
Str. 84 

pomocy wymienionej w punkcie 

powyżej. 

W przypadku udzielenia pomocy de 
minimis maksymalny poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 50% 

udzielania pomocy wymienionej w 

punkcie powyżej. 

W przypadku udzielenia pomocy de 
minimis maksymalny poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych wynosi 85%. 

postaci pomocy de 
minimis. 

48.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 21 Maksymalny 
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 

Do 50%. Maksymalny % poziom 
dofinansowania określony jest zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa unijnego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania  
pomocy publicznej. 

 

W przypadku udzielenia pomocy de 
minimis maksymalny poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych  wynosi 50%. 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z 
budżetu państwa. 

Do 85%.  

Maksymalny % poziom dofinansowania 
określony jest zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania  pomocy 
publicznej. 

 

W przypadku udzielenia pomocy de 
minimis maksymalny poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych  wynosi 85%. 

 

Nie przewiduje się współfinansowania z 
budżetu państwa. 

Podwyższono poziom 
dofinansowania do 85% 
w związku z możliwością 
udzielania wsparcia na podstawie 
pomocy de 
minimis. 
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przez właściwą 
instytucję) 
Str. 84 

49.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 23 Minimalna i 
maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 
Str. 85 

Nie ustalono minimalnej wartości 
projektu, jednakże minimalna wartość 
dofinansowania o którą musi aplikować 
wnioskodawca to 100 000,00 PLN 
(wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania). 

W ramach przedmiotowego działania 
Beneficjent  będzie mógł uzyskać 
wsparcie maksymalnie w wysokości od 3 
000 000,00 PLN do 5 000 000,00 PLN. 

IOK każdorazowo ustali maksymalną 
wysokość wsparcia w Regulaminie 
Konkursu.  

Wartość maksymalna projektu 
50 000 000 EUR. 

Dla typu projektu Wdrożenie i 
komercjalizacja innowacji produktowych 
oraz procesowych 

- nie ustalono minimalnej wartości 
projektu, jednakże minimalna wartość 
dofinansowania o którą musi aplikować 
wnioskodawca to 100 000,00 PLN 
(wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania). 

- w ramach przedmiotowego typu 
projektu Beneficjent  będzie mógł 
uzyskać wsparcie maksymalnie w 
wysokości do 5 000 000,00 PLN. 

IOK każdorazowo ustali maksymalną 
wysokość wsparcia w Regulaminie 
Konkursu.  

- wartość maksymalna projektu 
50 000 000 EUR. 

 

Dla typu projektu Inwestycje w MŚP 

- nie ustalono minimalnej wartości 
projektu 

- w ramach przedmiotowego typu 
projektu Beneficjent  będzie mógł 
uzyskać wsparcie maksymalnie w 
wysokości 800 000,00 PLN. 

Ustalono minimalne i maksymalne 
wartości projektu dla 
poszczególnych typów projektów w 
związku z włączeniem nowego typu 
projektu do działania. 
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- wartość maksymalna projektu 
50 000 000 EUR. 

50.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 24 Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
Str. 85 

Nie ustalono minimalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych, jednakże  
minimalna wartość dofinansowania o 
którą musi aplikować wnioskodawca to 
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca 
na etapie wnioskowania). 

W ramach przedmiotowego działania 
Beneficjent  będzie mógł uzyskać  
wsparcie maksymalnie w wysokości od 3 
000 000,00 PLN do 5 000 000,00 PLN. 

IOK każdorazowo ustali maksymalną 
wysokość wsparcia w Regulaminie 
Konkursu. 

Maksymalna wartość wynosi 50 000 000 
EUR całkowitej wartości projektu. 

Dla typu projektu Wdrożenie i 
komercjalizacja innowacji produktowych 
oraz procesowych 

- nie ustalono minimalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych, jednakże  
minimalna wartość dofinansowania o 
którą musi aplikować wnioskodawca to 
100 000,00 PLN (wartość obowiązująca 
na etapie wnioskowania). 

- w ramach przedmiotowego typu 
projektu Beneficjent  będzie mógł 
uzyskać  wsparcie maksymalnie w 
wysokości do 5 000 000,00 PLN. 

- IOK każdorazowo ustali maksymalną 
wysokość wsparcia w Regulaminie 
Konkursu. 

- wartość maksymalna projektu 50 000 
000 EUR. 

 

Dla typu projektu Inwestycje w MŚP 

- nie ustalono minimalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych 

- w ramach przedmiotowego typu 
projektu Beneficjent  będzie mógł 
uzyskać wsparcie maksymalnie w 
wysokości 800 000,00 PLN. 

Ustalono minimalne i maksymalne 
wartości wydatków 
kwalifikowalnych projektu dla 
poszczególnych typów projektów w 
związku z włączeniem nowego typu 
projektu do działania. 
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- wartość maksymalna projektu 
50 000 000 EUR. 

51.  II.3 Oś Priorytetowa 
III 
Konkurencyjność 
MŚP 
3.2 Innowacje w 
MŚP 
Pkt. 29 Opis 
działania i 
dodatkowe 
wyjaśnienia 
Str. 86 

W ramach działania 3.2  realizowane 
będą działania przyczyniające się do 
rozwoju innowacyjności w mikro, małych 
oraz średnich przedsiębiorstwach. 
Wsparcie uzyskają projekty 
koncentrujące się na pozyskaniu i 
implementacji innowacji produktowych i 
procesowych z możliwością zastosowania 
innowacji nietechnologicznych jako 
wspomagające wraz z możliwością ich 
promocji na arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

W ramach Działania 3.2 wspierane będą 
projekty obejmujące wprowadzenie na 
rynek produktu/usługi lub procesu 
innowacyjnych co najmniej w skali 
regionu. Innowacja wdrażana w wyniku 
realizacji projektu nie może być 
stosowana na moment wnioskowania w 
województwie śląskim dłużej niż 3 lata. 

Wdrożenie innowacji technologicznych 
będzie możliwe w szczególności poprzez 
inwestycje w nowoczesne maszyny i 
urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. 
Preferencje w zakresie wdrażania 
innowacji posiadać będą projekty zgodne 
z Regionalną Strategią Innowacji 

W ramach działania 3.2 typ projektu 
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji 
produktowych oraz procesowych 
realizowane będą działania przyczyniające 
się do rozwoju innowacyjności w mikro, 
małych oraz średnich przedsiębiorstwach. 
Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące 
się na pozyskaniu i implementacji 
innowacji produktowych i procesowych z 
możliwością zastosowania innowacji 
nietechnologicznych jako wspomagające 
wraz z możliwością ich promocji na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

W ramach Działania 3.2 typ projektu 
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji 
produktowych oraz procesowych 
wspierane będą projekty obejmujące 
wprowadzenie na rynek produktu/usługi 
lub procesu innowacyjnych co najmniej w 
skali regionu. Innowacja wdrażana w 
wyniku realizacji projektu nie może być 
stosowana na moment wnioskowania w 
województwie śląskim dłużej niż 3 lata. 
Wdrożenie innowacji technologicznych 
będzie możliwe w szczególności poprzez 
inwestycje w nowoczesne maszyny i 
urządzenia oraz sprzęt produkcyjny. 
Preferencje w zakresie wdrażania 

Rozszerzenie zapisów punktu 
poprzez dodanie/wskazanie 
opisu/wyjaśnienia dotyczącego 
włączonego do działania nowego 
typu projektu. 
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Województwa Śląskiego na lata 2013-
2020. Wybór projektów do 
dofinansowania będzie następował w 
wyniku oceny poszczególnych 
przedsięwzięć w oparciu o obiektywne 
kryteria zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący. 

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa 

ubiegające się o wsparcie w ramach RPO 

WSL muszą realizować i utrzymać w 

okresie trwałości projekt na terenie 

Województwa Śląskiego.  W celu 

zapewnienia, że udzielona pomoc będzie 

służyła rozwojowi Województwa 

Śląskiego, przedsiębiorstwo musi 

prowadzić działalność gospodarczą na 

terenie Województwa Śląskiego – 

weryfikacja będzie się odbywać na 

podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie 

środków pomocowych w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent 

ma obowiązek zastosowania zasady n+2 

w odniesieniu do okresu realizacji 

projektów. Oznacza to, że od chwili 

podpisania umowy o dofinansowanie 

Beneficjent musi zrealizować projekt 

innowacji posiadać będą projekty zgodne 
z Regionalną Strategią Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-
2020. Wybór projektów do 
dofinansowania będzie następował w 
wyniku oceny poszczególnych 
przedsięwzięć w oparciu o obiektywne 
kryteria zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący. 

W ramach drugiego typu projektu tj.: 

Inwestycje w MŚP wspierane będą 

projekty przyczyniające się do utrzymania 

miejsc pracy oraz wsparcia bieżącej 

działalności celem utrzymania 

konkurencyjności przedsiębiorstwa. W 

ramach wpieranych projektów 

realizowane będą również inwestycje 

mające na celu poprawę konkurencyjności 

oraz prowadzące do generowania 

trwałych nowych miejsc pracy. 

Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć 

dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje 

produkcyjne przyczyniające się do 

rozbudowy parku maszynowego 

niezbędnego do utrzymania bieżącej 

produkcji, mikroinwestycje przyczyniające 

się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/ 

oferowanych usług lub do zmian w 
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ujęty we wniosku o dofinansowanie w 

ciągu kolejnych dwóch lat.   

W szczególnych przypadkach (tj. 

projektów dużych, skomplikowanych, 

których realizacja nie jest możliwa w 

zakładanym okresie) istnieje możliwość 

odstąpienia od powyższej reguły w 

wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek 

złożony przez Beneficjenta. 

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się 

projekty przyczyniające się do rozwoju 

sieci szerokopasmowej. 

W ramach działania nie przewidziano 
wsparcia dla projektów realizowanych w 
ramach partnerstwa. 

procesie czy w organizacji, zakup 

surowców, materiałów, produktów i 

towarów związanych z działalnością 

inwestycyjną, koszty bieżące m.in.: opłaty 

leasingowe, raty kredytu, opłaty związane 

z utrzymaniem budynków, koszty pomocy 

prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń 

pracowników. W ramach powyższego 

typu projektów wsparcie kosztów 

bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla 

przedsiębiorstw dotkniętych 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-

2 i przyczyni się do utrzymania miejsc 

pracy zagrożonych likwidacją. 

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa 

ubiegające się o wsparcie w ramach RPO 

WSL muszą realizować i utrzymać w 

okresie trwałości projekt na terenie 

Województwa Śląskiego.  W celu 

zapewnienia, że udzielona pomoc będzie 

służyła rozwojowi Województwa 

Śląskiego, przedsiębiorstwo musi 

prowadzić działalność gospodarczą na 

terenie Województwa Śląskiego – 

weryfikacja będzie się odbywać na 

podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień 

podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Mając na uwadze sprawne wydatkowanie 

środków pomocowych w ramach 

przedmiotowego działania Beneficjent ma 

obowiązek zastosowania zasady n+2 w 

odniesieniu do okresu realizacji 

projektów. Oznacza to, że od chwili 

podpisania umowy o dofinansowanie 

Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty 

we wniosku o dofinansowanie w ciągu 

kolejnych dwóch lat.  W szczególnych 

przypadkach (tj. projektów dużych, 

skomplikowanych, których realizacja nie 

jest możliwa w zakładanym okresie) 

istnieje możliwość odstąpienia od 

powyższej reguły w wyniku decyzji IP RPO 

WSL na wniosek złożony przez 

Beneficjenta. 

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się 
projekty przyczyniające się do rozwoju 
sieci szerokopasmowej. W ramach 
działania nie przewidziano wsparcia dla 
projektów realizowanych w ramach 
partnerstwa. 

52.  II.3.4 Tabela OPIS 
DZIAŁANIA I 
PODDZIAŁAŃ, wiersz 
2. Cel/e 
szczegółowy/e 

W ramach działania wspierane będą 
usługi przyczyniające się do rozwoju 
mikro, małych oraz średnich 
przedsiębiorstw w formie zwiększenia 
dostępu 

W ramach działania wspierane będą 
usługi przyczyniające się do rozwoju 
mikro, małych oraz średnich 
przedsiębiorstw w formie zwiększenia 
dostępu przedsiębiorstw do kapitału 

Zmiana zapisu w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na 
pomoc walce z COVID-19 oraz 
podjęciem decyzji o nie wdrażaniu 
produktu poręczeniowego.  
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działania/ 
poddziałania, akapit 
pierwszy, str. 93 

przedsiębiorstw do kapitału 
zewnętrznego poprzez rozwój 
instrumentów finansowych. 
Instrumenty finansowe będą 
ukierunkowane przede wszystkim na 
rozwój przedsiębiorstw poprzez 
wzmacnianie podstawowej działalności 
lub realizację nowych projektów lub 
wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty 
finansowe będą zatem wspierać 
inwestycje zarówno w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, jak 
również kapitał obrotowy, pod 
warunkiem powiązania z inwestycją 
rozwojową. 
Działanie pozwoli na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
poprawę pozycji rynkowej i wzrost 
obrotów firm ubiegających się o 
powyższe wsparcie. 
Instrumenty zewnętrznego finansowania 
przedsiębiorczości są rozumiane w 
ramach RPO WSL 2014-2020 jako 
ponadregionalne, regionalne i lokalne 
fundusze pożyczkowe. poręczeniowe, 
mikropożyczkowe oraz inne instrumenty 
finansowe. 

zewnętrznego poprzez rozwój 
instrumentów finansowych. 
Instrumenty finansowe będą 
ukierunkowane przede wszystkim na 
rozwój przedsiębiorstw poprzez 
wzmacnianie podstawowej działalności 
lub realizację nowych projektów lub 
wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty 
finansowe będą zatem wspierać 
inwestycje zarówno w środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, jak 
również kapitał obrotowy, pod 
warunkiem powiązania z inwestycją 
rozwojową (za wyjątkiem sytuacji 
wystąpienia kryzysu zdrowia 
publicznego, w której to sytuacji nie ma 
konieczności powiązania finansowania 
kapitału obrotowego z rozwojem 
przedsiębiorstwa). 
Działanie pozwoli na wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
poprawę pozycji rynkowej i wzrost 
obrotów firm ubiegających się o 
powyższe wsparcie (lub też ich 
utrzymanie w sytuacji wystąpienia 
kryzysu zdrowia publicznego).  
Instrumenty zewnętrznego finansowania 
przedsiębiorczości są rozumiane w 
ramach RPO WSL 2014-2020 jako 
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ponadregionalne, regionalne i lokalne 
fundusze pożyczkowe. 
 

53.  II.3.4 Tabela OPIS 
DZIAŁANIA I 
PODDZIAŁAŃ, wiersz 
5. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania, akapit 
pierwszy, str. 93 

Wybór podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy. 
Instrument finansowy w postaci: 
1) instrumentu pożyczkowego, 
2)           instrumentu gwarancyjnego. 

Wybór podmiotu wdrażającego fundusz 
funduszy. 
Instrument finansowy w postaci: 
1) instrumentu pożyczkowego. 

Rezygnacja z instrumentu 
gwarancyjnego z powody braku 
chętnych Pośredników Finansowych 
– przeznaczenie całości kwoty 
alokacji na instrument pożyczkowy – 
Decyzja RI ds. IF RPO WSL 2014-2020  

54.  II.3.4 Tabela OPIS 
DZIAŁANIA I 
PODDZIAŁAŃ, wiersz 
25. Kwota alokacji 
UE na instrumenty 
finansowe (EUR), 
str. 97 

91 000 000 124 000 000 Zmiana kwoty w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na 
pomoc walce z COVID-19 – 
przeznaczenie alokacji z działania 4.2 
na 3.4 

55.  II.3.4 Tabela OPIS 
DZIAŁANIA I 
PODDZIAŁAŃ, wiersz 
27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych oraz 
najważniejsze 
warunki 
przyznawania, str. 
96 

Pożyczka, gwarancja Pożyczka Rezygnacja z instrumentu 
gwarancyjnego z powody braku 
chętnych Pośredników Finansowych 
– przeznaczenie całości kwoty 
alokacji na instrument pożyczkowy – 
Decyzja RI ds. IF RPO WSL 2014-2020  

56.  Oś priorytetowa IV 
Efektywność 

EFRR - 864 366 037 
Działanie 4.2 33 000 000 

EFRR - 831 366 037 
Działanie 4.2  0 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
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energetyczna, 
odnawialne źródła 
energii i gospodarka 
niskoemisyjna   

Działanie 4.5 453 809 805 
Poddziałanie 4.5.1 349 946 143 
Poddziałanie 4.5.2 62 863 662 
Poddziałanie 4.5.3 41 000 000 

Działanie 4.5   453 809 805 
Poddziałanie 4.5.1  352 546 143 
Poddziałanie 4.5.2   62 863 662 
Poddziałanie 4.5.3   38 400 000 

Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

57.  II.4.2 Efektywność 
energetyczna 
i odnawialne źródła 
energii w mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach, 
str. 116-120 

Opis działania Usunięcie całej tabeli z działaniem Rezygnacja z wdrażania działania – 
przeznaczenie kwoty na działanie 3.4 
na pomoc w walce z COVID-19 

58.  Oś Priorytetowa V 
Ochrona środowiska 
i efektywne 
wykorzystanie 
zasobów 

EFRR 208 163 836 
Działanie 5.2 30 717 699 
Poddziałanie 5.2.1  25 260 100 
Poddziałanie 5.2.2 5 457 599 

EFRR  205 668 836 
Działanie 5.2  28 222 699 
Poddziałanie 5.2.1   22 765 100 
Poddziałanie 5.2.2  5 457 599 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

59.  Oś Priorytetowa VI 
Transport 

EFRR 473 000 000   
Działanie 6.1 360 000 000     
Działanie 6.2 113 000 000 

EFRR  465 925 000   
Działanie 6.1  353 925 000     
Działanie 6.2  112 000 000 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

60.  Oś Priorytetowa VIII 
Regionalne kadry 
gospodarki opartej 
na wiedzy 

EFS  190 058 656 
Działanie 8.1 44 372 032  
Podziałanie 8.1.3 41 539 141 
Działanie 8.3 41 458 483 

EFS  175 118 845 
Działanie 8.1  39 882 032  
Podziałanie 8.1.3  37 049 141  
Działanie 8.3  31 008 672 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
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Poddziałanie 8.3.2 41 458 483 Poddziałanie 8.3.2  31 008 672 2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

61.  Oś Priorytetowa IX 
Włączenie 
społeczne 

EFS - 258 993 378 
Działanie 9.2 - 109 846 405 
Poddziałanie 9.2.8 - 0 

EFS - 273 933 189 
Działanie 9.2 - 124 786 216 
Poddziałanie 9.2.8 - 14 939 811 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

62.  4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 
EUR) str. 258 

EFS: 190 058 656 EFS: 175 118 845 Korekta finansowa dotyczy 
przesunięcia środków na Oś IX w celu 
utworzenia Poddziałania 9.2.8. 

63.  Rozdział 

II/podrozdział 

II.8.1 

10. Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR), s. 260 

Działanie 8.1: 44 372 032 

Podziałanie 8.1.3: 41 539 141 

Działanie 8.1: 39 882 032 

Podziałanie 8.1.3: 37 049 141 

 

Korekta finansowa dotyczy 
przesunięcia środków na Oś IX w celu 
utworzenia Poddziałania 9.2.8. 

64.  Rozdział 

II/podrozdział 

II.8.3 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 

Działanie 8.3: 41 458 483 

 

Poddziałanie 8.3.2: 41 458 483 

Działanie 8.3: 31 008 672 

 

Poddziałanie 8.3.2: 31 008 672 

Korekta finansowa dotyczy 
przesunięcia środków na Oś IX w celu 
utworzenia Poddziałania 9.2.8. 
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przypisaniem kwot 
UE (EUR),  
s. 274 

65.  Rozdział 
II/podrozdział II.9,  
s. 280 

Nie dotyczy Ze względu na konieczność 

przeciwdziałania rozpowszechnianiu 

się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

niwelowania skutków wywołanych 

pandemią w województwie śląskim 

planuje się prowadzić działania 

mające na celu ograniczanie skutków 

wystąpienia epidemii. 

Wprowadzono zapis dotyczący 
uruchomienia Poddziałania 9.2.8. 

66. Rozdział 

II/podrozdział II.9,  

3.Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR), s. 281 

EFS: 258 993 378 EFS: 273 933 189 Korekta finansowa dotyczy 
przekazanych środków na 
uruchomienie utworzonego 
Poddziałania 9.2.8. 

67. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

Nazwa działania/ 
poddziałania,  
s. 294 

Nie dotyczy  Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz 

ograniczania skutków wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego 

wywołanego koronawirusem SARS-

CoV-2 – tryb nadzwyczajny. 

 

Propozycja dodania zapisu  dotyczy 
konieczności wprowadzenia nowego 
poddziałania, tj. Poddziałania 9.2.8. 
Działania na rzecz ograniczania 
skutków wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego wywołanego 
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb 
nadzwyczajny. 
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68. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

 

Cel/e 

szczegółowy/e 

działania/ 

poddziałania, 

s.294 

Poddziałanie 9.2.1 

Poddziałanie 9.2.2 

Poddziałanie 9.2.3 

 

Poddziałanie 9.2.1 

Poddziałanie 9.2.2 

Poddziałanie 9.2.3 

Poddziałanie 9.2.8 

Cel/e:  

Wzrost dostępności i jakości usług 

społecznych zapobiegających ubóstwu 

i wykluczeniu społecznemu 

Wzrost dostępności do usług 
zdrowotnych w regionie 

Dopisano Poddziałanie 9.2.8, które 
będzie  realizować wskazane cele, tj. 
Wzrost dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
oraz Wzrost dostępności do usług 
zdrowotnych w regionie. 

70. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

5. Typy projektów 

s. 306 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8:  
 
Działania w zakresie wzmocnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie 
regionu w celu ograniczania negatywnego 
wpływu wystąpienia COVID-19, m.in.: 
a. zapewnienie ochrony osobistej grupie 
docelowej, 
b. wsparcie usług zdrowotnych i 
społecznych, 
c. zatrudnienie dodatkowego personelu. 

Dodano nowe Poddziałanie i 
określono typ projektu dla 
Poddziałania 9.2.8. 
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71. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

6. Typ beneficjenta 

s. 306 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: 

• Samorząd Województwa 

Śląskiego/ROPS; 

• Fundusz Górnośląski S.A 

Dodano nowe Poddziałanie i 
określono typ beneficjenta dla 
Poddziałania 9.2.8. 

72. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

7. Grupa 

docelowa/ 

ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

s. 307 

Nie dotyczy • Osoby dotknięte lub zagrożone 

skutkami epidemii wywołanej 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

• Podmioty realizujące usługi 

społeczne lub zdrowotne. 

 

Dodano nowe Poddziałanie i 
określono grupę docelową dla 
Poddziałania 9.2.8. 

73. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

8. Instytucja 

pośrednicząca,  

s. 308 

 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: Nie dotyczy Określono, że dla Poddziałania 9.2.8 
nie będzie Instytucji Pośredniczącej. 
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74. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

10. Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot 

UE (EUR) 

s. 308 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: 14 939 811 Przypisano kwotę UE (EUR) dla 
Poddziałania 9.2.8. 

75. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

12. Instrumenty 

terytorialne 

s. 309 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: Nie dotyczy Określono, że dla Poddziałania 9.2.8 
nie będzie stosowanych 
instrumentów terytorialnych. 

76. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

 

13. Tryb(y) wyboru 

projektów  

oraz wskazanie 

Brak zapisu 

Poddziałanie 

9.2.8 

Tryb nadzwyczajny 

Podmioty 

odpowiedzialne za 

nabór i ocenę 

wniosków: 

Określono tryb wyboru projektów 
oraz wskazano podmiot 
odpowiedzialny za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie 
protestów dla Poddziałania 9.2.8. 
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podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków oraz 

przyjmowanie 

protestów 

s. 310 

Departament 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Protesty nie obejmują 

trybu 

nadzwyczajnego 
 

77. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
s. 310 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: 

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 20% 

finansowania unijnego 

 

Określono dopuszczalną 
maksymalna wartość zakupionych 
środków trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych dla Poddziałania 
9.2.8. 

78. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

21. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: Do 100% 
 
Przypis 118 Po uzyskaniu akceptacji 
Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Określono maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych dla 
Poddziałania 9.2.8. 
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całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowani

e z budżetu 

państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane  

s. 311 

79. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

22. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych  
s. 312 

Nie dotyczy Poddziałanie 9.2.8: 0% 
 
Przypis 119 Po uzyskaniu akceptacji 
Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Określono minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych dla Poddziałania 
9.2.8. 
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80. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

29. Dodatkowe 
wyjaśnienia  
s. 314 

Działania w zakresie deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej są realizowane poza 
formułą RPZ. 

Działania w zakresie deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej oraz  działania w 
zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego na terenie regionu w celu 
ograniczenia negatywnego wpływu 
wystąpienia COVID 19 są realizowane 
poza formułą RPZ 

Dodano zapis, zgodnie z 
obowiązującymi dokumentami,  
wyłączający działania w zakresie 
wzmocnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego na terenie regionu w 
celu ograniczenia negatywnego 
wpływu wystąpienia COVID 19, z 
formuły RPZ. 

81. Rozdział 

II/podrozdział 

II.9.2 

29. Dodatkowe 

wyjaśnienia  

s. 314 

W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz 
poddziałania 9.2.2 przedsięwzięcia mogą 
stanowić dopełnienie kompleksowego 
programu rewitalizacji  podejmowanego  
na obszarze zdegradowanym (…) 

W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz 
Poddziałania 9.2.2 przedsięwzięcia mogą 
stanowić dopełnienie kompleksowego 
programu rewitalizacji  podejmowanego  
na obszarze zdegradowanym (…) 

Autokorekta: Skorygowano błąd 
ortograficzny i wpisano wyraz 
Poddziałania 9.2.2 dużą literą.  

82. III.2 Tabela 

finansowa 2 

Kody zakresu 
interwencji str 424  

Oś 

priorytetowa 

VIII 

105 44 372 032 

106 95 928 141 

107 41 458 483 

Oś 

priorytetowa 

IX 

109 117 654 258 

112 108 811 405 

113 32 527 715 
 

Oś 

priorytetowa 

VIII 

105 39 882 032 

106 95 928 141 

107 31 008 672 

Oś 

priorytetowa 

IX 

109 117 654 258 

112 124 786 216 

113 31 492 715 
 

Korekta finansowa dotyczy 
przesunięcia środków na Oś IX w celu 
utworzenia Poddziałania 9.2.8. 

83. II.10 Oś 
Priorytetowa X 
Rewitalizacja oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna; punkt 4. 

293 437 140 317 172 140 Zmiany spowodowane są aktualizacją 
zapisów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL) w związku z 
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Fundusz (nazwa i 
kwota w EUR) 

rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

84. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 2. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Zwiększenie dostępności i jakości 
świadczeń medycznych 

 

• Zwiększenie dostępności i jakości 
świadczeń medycznych 

• Zwiększenie dostępności i jakości 
świadczeń medycznych poprzez 
podjęcie działań inwestycyjnych, 
ukierunkowanych na zapobieganie, 
przeciwdziałanie, zwalczanie 
choroby COVID-19, wywołanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2 

 

Dodanie celu w związku ze zmianami 
wprowadzonymi na pomoc w walce z 
COVID-19. 

85. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 4. Lista 
wskaźników 
produktu 

Działanie 10.1 

• Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych z wyłączeniem 
ratownictwa medycznego 
(obligatoryjny) 

• Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej  

• Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi 
(obligatoryjny) 

Działanie 10.1 – typ projektu 1 

• Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych z wyłączeniem 
ratownictwa medycznego 
(obligatoryjny) 

• Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej  

• Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi 
(obligatoryjny) 

Działanie 10.1 – typ projektu 2 

• Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych z wyłączeniem 
ratownictwa medycznego  

• Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych udzielających świadczeń 

Dodanie wskaźnika: Liczba 
wspartych podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń 
ratownictwa medycznego lub 
jednostek organizacyjnych szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych 
dla ratownictwa medycznego – w 
związku ze zmianami 
wprowadzonymi na pomoc w walce 
z COVID-19. 
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ratownictwa medycznego lub 
jednostek organizacyjnych szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych 
dla ratownictwa medycznego 

• Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej  

• Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi 
(obligatoryjny) 

86. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 5. Typy 
projektów 

Projekty inwestycyjne 
ukierunkowane na poprawę jakości 
i dostępności do świadczeń ochrony 
zdrowia, polegające na pracach 
remontowo – budowlanych, zakupie 
aparatury, sprzętu medycznego i 
wyposażenia. 

 

1. Projekty inwestycyjne 
ukierunkowane na poprawę 
jakości i dostępności do 
świadczeń ochrony zdrowia, 
polegające na pracach 
remontowo – budowlanych, 
zakupie aparatury, sprzętu 
medycznego i wyposażenia. 

2. Wsparcie zakupu niezbędnego 
sprzętu i wyposażenia oraz 
adaptacji pomieszczeń, w tym 
budowa obiektów kubaturowych 
w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 na 
terenie województwa śląskiego. 

 

Dodanie nowego typu projektu - w 
związku ze zmianami 
wprowadzonymi na pomoc w walce 
z COVID-19. 

 

87. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 

1. Podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w rozumieniu ustawy o 
działalności leczniczej, posiadające 

Działanie 10.1 – typ projektu 1 

1. Podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w rozumieniu ustawy o 

Zmiana katalogu beneficjentów - w 
związku ze zmianami 
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DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 6. Typy 
projektów 

osobowość prawną lub zdolność 
prawną; udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych .  

2. Jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia.  

3. Związek Metropolitalny. 

W przypadku podmiotów 
nadzorowanych przez jednostki sektora 
finansów publicznych – w ramach RPO 
mogą aplikować podmioty lecznicze, 
których podmiotem tworzącym są 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Wskazane ograniczenie nie dotyczy 
szpitali ponadregionalnych posiadających 
w swoich strukturach oddziały 
geriatryczne. 

działalności leczniczej, posiadające 
osobowość prawną lub zdolność 
prawną; udzielające świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych .  

2. Jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia.  

3. Związek Metropolitalny. 

W przypadku podmiotów nadzorowanych 
przez jednostki sektora finansów 
publicznych – w ramach RPO mogą 
aplikować podmioty lecznicze, których 
podmiotem tworzącym są jednostki 
samorządu terytorialnego. Wskazane 
ograniczenie nie dotyczy szpitali 
ponadregionalnych posiadających w 
swoich strukturach oddziały geriatryczne. 

Działanie 10.1 – typ projektu 2 

1. Podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w rozumieniu ustawy o 
działalności leczniczej, posiadające 
osobowość prawną lub zdolność 
prawną; udzielające świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych .  

wprowadzonymi na pomoc w walce 
z COVID-19. 
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2. Jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia. 

88. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 10. 
Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot 
UE (EUR) 

63 610 853 87 345 853 

typ projektu 1: 63 610 853 

typ projektu 2: 23 735 000 

Zmiana alokacji w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na 
pomoc w walce z COVID-19. 

 

89. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 11. 
Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO 

W zakresie wspierania obszaru zdrowia, 
głównym narzędziem koordynacji 
interwencji jest Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia, jak również regulacje wskazane 
w „Policy paper dla ochrony zdrowia na 
lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne 
Ramy". 

Dotyczy 1 typu projektu - w zakresie 
wspierania obszaru zdrowia, głównym 
narzędziem koordynacji interwencji jest 
Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, jak 
również regulacje wskazane w „Policy 
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-
2020 Krajowe Strategiczne Ramy". 

 

Dotyczy 2 typu projektu - w celu 
zapewnienia spójności podejmowanych 
działań projekt jest realizowany w 
koordynacji z Wojewodą Śląskim. 

 

Zmian związana z pomocą w walce z 
COVID – 19. 

90. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 

Tryb konkursowy 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego  

Dotyczy 1 typu projektu - Tryb 
konkursowy 

Dodanie trybu pozakonkursowego - 
w związku ze zmianami 
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DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 13. Tryb(y) 
wyboru projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

Nabór i ocena wniosków: Departament 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Protesty: Departament Rozwoju 
Regionalnego 

Dotyczy 2 typu projektu – Tryb 
nadzwyczajny 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Departament 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

Protesty: Departament Rozwoju 
Regionalnego 

wprowadzonymi na pomoc w walce 
z COVID-19. 

 

91. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

Zakres inwestycyjny dotyczący rozwiązań 
w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) 
możliwy do realizacji jako element 
projektu tj. maksymalnie do 10% 
kosztów kwalifikowalnych.  

Z możliwości wsparcia wyłączone są 
podmioty kwalifikujące się do 
otrzymania wsparcia w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy 
szpitali ponadregionalnych 
posiadających w swoich strukturach 
oddziały geriatryczne.  

Dodatkowe limity i ograniczenia w 
realizacji Projektów mogą zostać 
określone w Regulaminie konkursu. 

Projekt jest zgodny z zasadą 
deinstytucjonalizacji. 

Dotyczy 1 typu projektu:  

Zakres inwestycyjny dotyczący rozwiązań 
w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) 
możliwy do realizacji jako element 
projektu tj. maksymalnie do 10% kosztów 
kwalifikowalnych.  

Z możliwości wsparcia wyłączone są 
podmioty kwalifikujące się do otrzymania 
wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
- wyłączenie to nie dotyczy szpitali 
ponadregionalnych posiadających w 
swoich strukturach oddziały geriatryczne.  

Dodatkowe limity i ograniczenia w 
realizacji Projektów mogą zostać 
określone w Regulaminie konkursu. 

Projekt jest zgodny z zasadą 
deinstytucjonalizacji. 

Zmian związana z pomocą w walce z 
COVID – 19. 
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Dotyczy 2 typu projektu: 

Zakres inwestycyjny ma wynikać z 
działań, związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
SARS-CoV-2. 

 

W celu zapewnienia spójności 
podejmowanych działań projekt jest 
realizowany w koordynacji z Wojewodą 
Śląskim. 

 

Dodatkowe limity i ograniczenia w 
realizacji Projektów mogą zostać 
określone w Regulaminie naboru. 

Projekt jest zgodny z zasadą 
deinstytucjonalizacji. 

92. II.10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia; 
Tabela: OPIS 
DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ; 
wiersz 29. Opis 
działania i 
informacje 
dodatkowe 

(…) (…) Dotyczy 2 typu projektu: 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 

związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 w 

województwie śląskim, wsparte zostaną 

inwestycje i pokryte zostaną koszty 

wyposażenia podmiotów leczniczych 

związane z diagnostyką, zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19.  

Dodanie opisu w związku ze zmianami 
wprowadzonymi na pomoc w walce z 
COVID-19. 
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Inwestycje polegać mogą na zakupie 

niezbędnego sprzętu, aparatury 

medycznej, ambulansów oraz 

wyposażenia na potrzeby oddziałów 

szpitalnych oraz innych komórek 

organizacyjnych podmiotów leczniczych 

(transportu sanitarnego, izb przyjęć, 

ratownictwa medycznego, laboratoriów, 

sterylizatorni). Wsparte zostaną także 

działania związane z adaptacją 

pomieszczeń, przeprowadzeniem 

niezbędnych prac remontowo - 

budowlanych i budowie obiektów 

kubaturowych np. rozbudowa w formie 

kontenerowej, związanych z leczeniem i 

diagnostyką w celu zwiększenia 

możliwości diagnostycznych, 

ratowniczych i medycznych oraz poprawy 

jakości świadczonych usług szpitali 

uczestniczących w działaniach 

kryzysowych, a także wszelkie działania 

mające na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

SARS-CoV-2 , w tym odseparowanie 

zakażonych i podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem od pozostałych chorych 
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oraz zabezpieczenie personelu 

medycznego. 

Dopuszcza się – jako element projektu – 

wsparcie w zakresie IT i rozwiązań 

teleinformatycznych, przyczyniających się 

do szerszego wykorzystania usług z 

zakresu e-zdrowia. Wsparcie w zakresie IT 

ma jednoznacznie wynikać z działań, 

podejmowanych w związku z 

koronawirusem SARS-CoV-2, a tym 

samym – musi im służyć. Interwencja 

dotycząca obszaru IT musi być 

uzasadniona działaniami, skierowanymi 

na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. 

W celu zapewnienia zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców 

województwa śląskiego oraz ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa projekty 

zwolnione zostaną z obowiązku 

zapewnienia procedur określonych w 

Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 

2014-2020, w szczególności otrzymania 

rekomendacji Komitetu Sterującego ds. 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia oraz z opinii o zgodności z 
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mapami potrzeb zdrowotnych. 

Przedmiotowy Komitet zostanie 

poinformowany  o realizowanych 

projektach po przyjęciu ich do 

dofinansowania. 

W celu koordynacji pomocy inwestycje 

mogą być realizowane wyłącznie w 

zakresie uzgodnionym z Wojewodą 

Śląskim. Zwolnione są one także z 

konieczności uzyskania OCI. 

W przypadku inwestycji realizowanych w 

ramach typu projektu 2., dopuszcza się 

tymczasowe zwiększenie bazy łóżek w 

szpitalach związanych z zapewnieniem 

miejsca do leczenia pacjentów 

zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 

Na zasadach wyjątku w ramach typu 
projektu 2. o wsparcie mogą ubiegać się 
również podmioty lecznicze udzielające 
świadczeń ratownictwa medycznego lub 
jednostki organizacyjne szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 
medycznego. 
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Mając na uwadze pilną potrzebę realizacji 

inwestycji będą one realizowane w 

oparciu o zapisy Ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. 2020 poz. 374 z póź. zm.). 

W przypadku ustania epidemii 

koronawirusa zakupione środki trwałe 

będą mogły być wykorzystywane w 

ramach publicznego systemu ochrony 

zdrowia, w celu zachowania trwałości 

inwestycji. 

93. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa I 
Działanie 1.2 

Działanie 1.2 – alokacja UE:  
101 483 992,00  

Działanie 1.2 – alokacja UE: 
  93 783 992,00     

Zmiany spowodowane są aktualizacją 
zapisów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 

94. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa I 
Poddziałanie 1.4.2 

Poddziałanie 1.4.2 – alokacja UE:   
23 016 666,00     

Poddziałanie 1.4.2 – alokacja UE:  
16 551 666,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
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rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

95. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa III 
Działanie 3.2 

Działanie 3.2 – alokacja UE:  
169 262 417,00        

Działanie 3.2 – alokacja UE:  
172 247 514,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

96. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa III 
Działanie 3.3 

Działanie 3.3 – alokacja UE:  
15 500 000,00     

Działanie 3.3 – alokacja UE:  
12 514 903,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

97. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa III 
Działanie 3.4 

Działanie 3.4 – alokacja UE:  
91 000 000,00     

Działanie 3.4 – alokacja UE:  
124 000 000,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

98. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IV 
Działanie 4.2 

Działanie 4.2 – alokacja UE:  
IF 33 000 000,00     

Działanie 4.2 – alokacja UE:  
IF 0,00 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
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IF Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

99. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IV 
Poddziałanie 4.5.1 

Poddziałanie 4.5.1/ transport –  
alokacja UE: 318 513 079,00     

Poddziałanie 4.5.1/  transport – alokacja 
UE: 321 113 079,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

100. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IV 
Poddziałanie 4.5.3 

Poddziałanie 4.5.3  – alokacja UE:  
41 000 000,00     

Poddziałanie 4.5.3  – alokacja UE:  
38 400 000,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

101. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.2.1 

Poddziałanie 5.2.1 – alokacja UE:  
25 260 100,00     

Poddziałanie 5.2.1 – alokacja UE:  
22 765 100,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
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102. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.4.1 

Poddziałanie 5.4.1 – alokacja UE: 
2 230 595,00     

Poddziałanie 5.4.1 – alokacja UE: 
2 125 595,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

103. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.4.3 

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja UE: 
32 115 000,00     

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja UE: 
32 220 000,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

104. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VI 
Działanie 6.1 
Drogi wojewódzkie 

Działanie 6.1 /drogi wojewódzkie – 
alokacja UE:  
345 000 000,00     

Działanie 6.1/drogi wojewódzkie – 
alokacja UE:  
338 925 000,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

105. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VI 
Działanie 6.2 

Działanie 6.2  – alokacja UE: 
113 000 000,00     

Działanie 6.2  – alokacja UE: 
112 000 000,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
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rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

106. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.1.3 

Poddziałanie 8.1.3– alokacja UE: 
41 539 141,00     

Poddziałanie 8.1.3– alokacja UE: 
37 049 141,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

107. Oś priorytetowa VIII 
Poddziałanie 8.3.2 

Poddziałanie 8.3.2 – alokacja UE: 
 41 458 483,00     

Poddziałanie 8.3.2 – alokacja UE: 
 31 008 672,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

108. Tabela finansowa 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.2.8 

Poddziałanie 9.2.8 – alokacja UE: 
0,00 

Poddziałanie 9.2.8 – alokacja UE: 
14 939 811,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

109. Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Działanie 10.1 

Działanie 10.1 – alokacja UE:  
63 610 853,00     

Działanie 10.1 – alokacja UE:  
87 345 853,00     

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

110. Tabela finansowa 

Oś priorytetowa VIII 

Poddziałanie 8.1.3 

Poddziałanie 8.1.3 - alokacja BP: 

1 516 545,00   

Poddziałanie 8.1.3 - alokacja BP: 

 1 307 617,00     

Przesunięcie środków BP w związku z 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) dot. 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego 
 

111. Tabela finansowa 

Oś priorytetowa VIII 

Poddziałanie 8.3.2 

 

Poddziałanie 8.3.2 - alokacja BP: 

1 463 241,00     

Poddziałanie 8.3.2 - alokacja BP: 

1 094 424,00     

Przesunięcie środków BP w związku z 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) dot. 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego 
 
 

112. Tabela finansowa 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.8 

 

Poddziałanie 9.2.8 - alokacja BP: 

0,00 

Poddziałanie 9.2.8 - alokacja BP: 

577 745,00     

Przesunięcie środków BP w związku z 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) dot. 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego 
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113. Tabela finansowa 2  Zmiana całej tabeli 

 

Zmiany spowodowane są 
aktualizacją zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (RPO WSL) w związku z 
rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 
terenie województwa śląskiego. 
 

114. VI. Słownik 
terminologiczny 

(…) COVID – 19 - to nazwa choroby układu 
oddechowego wywoływanej przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. 

Dodanie definicji związane ze zmianą 
w związku z rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 na terenie województwa 
śląskiego. 
 

115. VI. Słownik 
terminologiczny 

(…) Koronawirus SARS-CoV-2 - Wirus SARS-
CoV-2 to nazwa czynnika 
chorobotwórczego należącego do 
koronawirusów. Przykładem jest tu 
choroba SARS (zespół ciężkiej ostrej 
niewydolności oddechowej), wywoływana 
przez wirusa SARS-CoV. 11 marca 2020 
roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa 
SARS-CoV-2. 

Dodanie definicji związane ze zmianą 
w związku z rozprzestrzenianiem się 
COVID-19 na terenie województwa 
śląskiego. 
 

 

 

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,koronawirusy---objawy--leczenie-i-zapobieganie-zakazeniu,artykul,1683629.html
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Rejestr zmian do Załącznika nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Lp. Nazwa i nr osi 
priorytetowej 
nr działania/poddziałania 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1. Oś priorytetowa IV 
Efektywność 
energetyczna, 
odnawialne źródła energii 
i gospodarka 
niskoemisyjna, str. 3 

4.2 Efektywność 
energetyczna i odnawialne 
źródła energii w mikro, 
małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Usunięcie wiersza Rezygnacja z wdrażania działania – nie podpisana 
do tej pory Umowa z Pośrednikiem Finansowym 
(negocjacje już z trzecim z kolei), przeznaczenie 
kwoty na działanie 3.4 na pomoc w walce z 
COVID-19 

2. Oś priorytetowa IX 
Włączenie społeczne, 
Działanie 9.2 Dostępne i 
efektywne usługi 
społeczne i zdrowotne, 
str. 10 

Brak zapisu 9.2.8. Działania na rzecz 

ograniczania skutków wystąpienia 

zagrożenia epidemiologicznego 

wywołanego koronawirusem SARS-

CoV-2 – tryb nadzwyczajny 

Dodano Poddziałanie 9.2.8 w związku z 
koniecznością uruchomienia wsparcia w zakresie 
przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19. 
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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, 
Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP 

brak 

 

Dodanie wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw 
utrzymujących miejsca pracy w 
przedsiębiorstwie/szt./Regiony słabiej 
rozwinięte/85/LSI/2014 

 

Dodano wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego dla działania 3.2 w 
związku z dodaniem nowego typu 
projektu Inwestycje w MŚP. 

2.  

Wskaźnik rezultatu, 
Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP 

brak 

 

Dodanie wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw 
rozbudowujących zasoby w celu utrzymania 
konkurencyjności /szt./Regiony słabiej 
rozwinięte/72/LSI/2014 

 

Dodano wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego dla działania 3.2 w 
związku z dodaniem nowego typu 
projektu Inwestycje w MŚP. 

3.  

Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 
działanie 4.2, 

Wskaźniki dla działania Brak wskaźników 

Rezygnacja z wdrażania działania – 
nie podpisana do tej pory Umowa z 
Pośrednikiem Finansowym 
(negocjacje już z trzecim z kolei), 
przeznaczenie kwoty na działanie 
3.4 na pomoc w walce z COVID-19 
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4.  

Wskaźnik produktu, 
Działanie 10.1 
Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

(…) 

Nazwa wskaźnika: 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń ratownictwa medycznego 
lub jednostek organizacyjnych szpitali 
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego 

Jednostka miary: szt. 

Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte 

Szacunkowa wartość docelowa (2023): 5 

Źródło: LSI/SL2014 

Dodanie wskaźnika w związku ze 
zmianami wprowadzonymi na 
pomoc w walce z COVID-19. 

5.  Wskaźnik produktu, 
Poddziałanie 11.1.4 
Poprawa efektywności 
kształcenia ogólnego – 
konkurs,  
Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 
umiejętności 
uniwersalnych 
niezbędnych na rynku 
pracy w programie 
(obligatoryjny)  

Szacowana wartość  
docelowa: 42 230 

Szacowana wartość  docelowa: 42 366  

Konieczność dostosowania 
wartości wynikających z RPO WSL 
2014-2020 w związku ze 
zmniejszeniem wartości docelowej 
wskaźnika w ramach Poddziałania 
11.1.5. 

6.  Wskaźnik produktu, 
Poddziałanie 11.1.5 
Efektywny rozwój dzieci i 
młodzieży - program 
stypendialny, 

Szacowana wartość  
docelowa: 4 136 

Szacowana wartość  docelowa: 4 000 Propozycja zmiany szacowanej 
wartości wynika z aktualnego 
poziomu realizacji wartości 
docelowej wskaźnika oraz  
dostępnej alokacji na kolejną 
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Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji 
kluczowych lub 
umiejętności 
uniwersalnych 
niezbędnych na rynku 
pracy w programie 
(obligatoryjny) 

edycję projektu  w ramach 
Poddziałania. 

7.  Wskaźnik produkt 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP 

brak 
Dodanie wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie inwestycji /szt./Regiony 
słabiej rozwinięte/122/LSI/2014 

Dodano wskaźniki produktu dla 
działania 3.2 w związku z dodaniem 
nowego typu projektu Inwestycje w 
MŚP. 

8.  Wskaźnik produktu 
bezpośredniego, 
Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP 

brak 

Dodanie wskaźnika: Liczba nabytych środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  /szt./Regiony słabiej 
rozwinięte/122/LSI/2014 

Dodano wskaźniki produktu dla 
działania 3.2 w związku z dodaniem 
nowego typu projektu Inwestycje w 
MŚP. 

9.  

Wskaźnik produktu, 
działanie 4.2 

Wskaźnik produktu dla 
działania 

brak wskaźnika 

Rezygnacja z wdrażania działania – 
nie podpisana do tej pory Umowa z 
Pośrednikiem Finansowym 
(negocjacje już z trzecim z kolei), 
przeznaczenie kwoty na działanie 
3.4 na pomoc w walce z COVID-19 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

Lp. Rozdział/podrozdział, 

nr Osi Priorytetowej, 

nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  I. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 1. 

Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

Kryteria oceny 

formalnej 

(…) Kryterium: 

Koordynacja projektu z Wojewodą Śląskim1 

Definicja: 

Dotyczy tylko Działania 10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia, 2 typ projektu Wsparcie 
zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia 
oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa 
obiektów kubaturowych w związku z 
pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 na terenie 
województwa śląskiego. 

W celu zapewnienia spójności 
podejmowanych działań projekt jest 
realizowany w koordynacji z Wojewodą 
Śląskim. 
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane 

od złożenia wniosku o dofinansowanie do 

końca okresu realizacji projektu. 

Dodanie kryterium w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19. 

                                                           
1 Kryterium dotyczy tylko Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 2 typ projektu, dedykowany przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19. 
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Rodzaj kryterium: 

Kryterium formalne 

 
Możliwość uzupełnienia/poprawy projektu w 

trybie art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej 

Sposób weryfikacji: 

0/1 

Etap oceny kryterium: 

Ocena formalna 

2.  I. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 1. 

Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

(…) Kryterium: 

Zaplanowane w ramach projektu działania 
wynikają z aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej i są stricte skierowane na 
poprawę sytuacji w związku z koronawirusem 
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-
192 
 

Definicja: 

Dotyczy tylko Działania 10.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia, 2 typ projektu Wsparcie 
zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia 

Dodanie kryterium w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19. 

                                                           
2 Kryterium dotyczy tylko Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 2 typ projektu, dedykowany przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19 
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Kryteria oceny 

formalnej 

oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa 
obiektów kubaturowych w związku z 
pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 na terenie 
województwa śląskiego 

Interwencja podejmowana w ramach projektu 
musi wynikać z aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej i ma być skierowana na 
poprawę sytuacji w związku z koronawirusem 
SARS-CoV-2. 

Zaplanowane w ramach projektu działania, w 
tym w szczególności w zakresie zakupu 
sprzętu/wyposażenia/aparatury 
medycznej/wyrobów medycznych są 
uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego 
zapotrzebowania na dany produkt 
(wytworzona infrastruktura, w tym ilość, 
parametry wyrobu medycznego muszą być 
adekwatne do zakresu udzielanych przez 
podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w 
przypadku poszerzania oferty medycznej, 
odpowiadać na zidentyfikowane deficyty 
podaży świadczeń) 

Ocena odbywać się będzie na podstawie 
opinii wydanej do projektu przez 
Departament Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
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Rodzaj kryterium: 

Kryterium formalne 

 
Możliwość uzupełnienia/poprawy projektu w 

trybie art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej 

Sposób weryfikacji: 

0/1 

Etap oceny kryterium: 

Ocena formalna 

3.  I. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 1. 

Kryteria wyboru 

projektów w ramach 

działań wdrażanych 

przez Wydział 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; Ocena 

merytoryczna 

(…) Dla działania 10.1 typ projektu 2 związanego z 

wsparciem zakupu niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w 

tym budowa obiektów kubaturowych w 

związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-

CoV-2 na terenie województwa śląskiego, 

przewiduje się możliwość odstąpienia od 

oceny merytorycznej. 

Dodano zapis w związku ze zmianami 

wprowadzonymi na pomoc w walce z 

COVID-19. 
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4.  I Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego/2. 

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

Brak kryteriów Wprowadzenie nowych kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP 

Typ projektu Inwestycje w MŚP 

Dodano nowe kryteria w związku z 

uruchomieniem wsparcia dla 

przedsiębiorców dotkniętych 

skutkami COVID-19. 

5.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wydział 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego; Kryteria 

formalne, kryterium 

nr 9 

Czy projekt nie został 

usunięty z wykazu 

projektów 

zidentyfikowanych, 

stanowiącego załącznik do 

Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych? 

 

Czy projekt nie został usunięty z wykazu 

projektów zidentyfikowanych, stanowiącego 

załącznik do Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych?²° 

 

²° nie dotyczy procesu oceny projektów 

dotyczących działań ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji epidemiologicznej w 

związku z COVID-19. 

 

Dodano przypis w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19. 

6.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Czy partnerstwo zostało 

zawarte zgodnie z 

przepisami art.33 ustawy 

Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z 

przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

Dodano przypis w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19 
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Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wydział 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego; Kryteria 

merytoryczne, 

kryterium nr 3 

z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji 

programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie finansowej 

2014-2020?  

polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020?²¹ 

 

²¹ nie dotyczy procesu oceny projektów 

dotyczących działań ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji epidemiologicznej w 

związku z COVID-19.] 

7.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wydział 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego; Kryteria 

szczegółowe dla osi 

priorytetowej IX 

Brak kryterium Nazwa kryterium: 

Czy projekt jest realizowany w koordynacji z 

Wojewodą Śląskim?  

 

Definicja: 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt jest realizowany w koordynacji z 

Wojewodą Śląskim.   

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku jest 

pozytywna rekomendacja Wojewody / opinia 

Departamentu Zdrowia UM WSL, 

współpracującego z Wojewodą.  

Kryterium dla nowego Poddziałania 

9.2.8, wprowadzonego w związku z 

konicznością podjęcia  działań 

mających na celu ograniczenie 

skutków zdrowotnych COVID-19 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie załącznika do wniosku – 

pozytywnej rekomendacji Wojewody (i opinii 

Departamentu Zdrowia UM WSL). 

 

Opis znaczenia kryterium: 

Kryterium dostępu 0/1  

(TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA) Dopuszczalne 

jest wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia 

załącznika w celu potwierdzenia spełnienia 

kryterium. Niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku.  

 

Etap Oceny Kryterium: 

Formalno-merytoryczna 

8.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wydział 

Brak kryterium Nazwa kryterium: 

Czy fiszka projektowa została zaakceptowana 

przez Instytucję Zarządzającą RPO  WSL 2014-

2020?  

Definicja: 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

oceniany projekt został poprzedzony 

Kryterium dla nowego Poddziałania 

9.2.8, wprowadzonego w związku z 

konicznością podjęcia  działań 

mających na celu ograniczenie 

skutków zdrowotnych COVID-19 
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Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego; Kryteria 

szczegółowe dla osi 

priorytetowej IX 

złożeniem fiszki projektowej do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

której ogólne założenia zaakceptował Zarząd 

Województwa stosowną Uchwałą.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie pkt  B.10 UZASADNIENIE 

SPEŁNIANIA KRYTERIÓW oraz na podstawie 

Uchwały Zarządu Województwa. 

Opis znaczenia kryterium: 

Kryterium dostępu 0/1  

(TAK/NIE/ DO 

WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA)  

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnienia 

i/lub poprawy zapisów wniosku w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium.  

Niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku.  

Etap Oceny Kryterium: 

Formalno-merytoryczna 
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9.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wydział 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego; Kryteria 

szczegółowe dla osi 

priorytetowej IX 

Brak kryterium Nazwa kryterium: 

Czy zaplanowane w ramach projektu działania 

wynikają z aktualnej  sytuacji 

epidemiologicznej i są skierowane na 

poprawę sytuacji związanej z wystąpieniem 

koronawirusa SARS-CoV-2?  

Definicja: 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt skierowany jest na realizację 

działań mających na celu poprawę sytuacji 

związanej z wystąpieniem koronawirusa SARS-

CoV-2.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie pkt. C.1. ZADANIA W PROJEKCIE 

(ZAKRES RZECZOWY), C.2. ZAKRES 

FINANSOWY, B.10 UZASADNIENIE SPEŁNIENIA 

KRYTERIÓW oraz pozostałych zapisów 

wniosku. 

Opis znaczenia kryterium: 

Kryterium dostępu 0/1  

(TAK/NIE/ DO 

WYJAŚNIEŃ/POPRAWY/UZUPEŁNIENIA)  

Kryterium dla nowego Poddziałania 

9.2.8, wprowadzonego w związku z 

konicznością podjęcia  działań 

mających na celu ograniczenie 

skutków zdrowotnych COVID-19 
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Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy 

do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnienia 

i/lub poprawy zapisów wniosku w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku.  

Etap Oceny Kryterium: 

Formalno-merytoryczna 

10.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach; 

Kryteria formalne, 

kryterium nr 6 

Czy projekt nie został 
usunięty z wykazu 
projektów 
zidentyfikowanych, 
stanowiącego załącznik do 
Szczegółowego opisu osi 
priorytetowych? 

Czy projekt nie został usunięty z wykazu 

projektów zidentyfikowanych, stanowiącego 

załącznik do Szczegółowego opisu osi 

priorytetowych? [przypis 26] 

 

[26] nie dotyczy procesu oceny projektów 

dotyczących działań ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji epidemiologicznej w 

związku z COVID-19. 

Dodano przypis w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19 zgodnie z uwagą 

Ministerstwa Zdrowia/ Departamentu 

Oceny Inwestycji z dnia 7 kwietnia 

2020 r. 

11.  II. Kryteria wyboru 

projektów 

Europejskiego 

Czy treść wniosku spełnia 
wymogi dotyczące 
partnerstwa (jeśli 
dotyczy)? 

Czy treść wniosku spełnia wymogi dotyczące 

partnerstwa (jeśli dotyczy)? [przypis 27] 

[27] nie dotyczy procesu oceny projektów 

dotyczących działań ukierunkowanych na 

Dodano przypis w związku ze 

zmianami wprowadzonymi na pomoc 

w walce z COVID-19 zgodnie z uwagą 

Ministerstwa Zdrowia/ Departamentu 
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Funduszu 

Społecznego;  

Kryteria wyboru 

projektów dla działań 

wdrażanych przez 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Katowicach; 

Kryteria 

merytoryczne, 

kryterium nr 1 

poprawę sytuacji epidemiologicznej w 

związku z COVID-19. 

Oceny Inwestycji z dnia 7 kwietnia 

2020 r. 



 

 

70 

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.  11.1.5, Śląskie. Inwestujemy w 
talenty - VI edycja (str. 58) 

Nie dotyczy Zgodnie z poz. 114 
dokumentu (zał. Nr 4 do 
SZOOP) 

Zgodnie z zapisami SZOOP. 

2.  10.2.3, Nowoczesny przykład 
mieszkalnictwa na przykładzie Domu 
dla Seniora w Bytomiu 
przy ul. Czarnieckiego 4 (s. 52) 

Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): I /marzec 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/ miesiąc 
oraz rok): II / kwiecień 2020 r. 
  
 

Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): 
 IV/październik 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji 
projektu kwartał/ miesiąc 
oraz rok): IV/listopad 2020 
r. 
  

Aktualizacja na wniosek 
Beneficjenta w związku z 
wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego 
na terenie kraju, 
skutkującym znacznym 
spowolnieniem lub 
wstrzymaniem prac nad 
przygotowaniem wniosku 

3.  10.2.3, Nowoczesny model 

mieszkalnictwa wspomaganego  

w Bytomiu - Korfantego 10 (s. 52) 
 

Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): II /maj 2020 r. 
  

Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
złożenia wniosku o 

Aktualizacja na wniosek 
Beneficjenta w związku z 
wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego 
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Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/ miesiąc 
oraz rok): II / czerwiec 2020 r. 
  
 

dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): 
 IV/listopad 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji 
projektu (kwartał/ miesiąc 
oraz rok): IV/grudzień 
2020r. 

na terenie kraju, 
skutkującym znacznym 
spowolnieniem lub 
wstrzymaniem prac nad 
przygotowaniem wniosku 

4.  10.3.4, Zagospodarowanie przestrzeni 
miejskich Śródmieścia Bytomia na cele 
społeczno-integracyjne 
(Kwietniewskiego 11 - 15), (s. 56) 

Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): III/sierpień 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji projektu kwartał/ miesiąc 
oraz rok): III/wrzesień 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu identyfikacji termin 
zakończenia realizacji projektu kwartał/ miesiąc 
oraz rok): I/marzec 2022 r. 

Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał/ 
miesiąc oraz rok): 
 IV/grudzień 2020 r. 
  
Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
rozpoczęcia realizacji 
projektu (kwartał/ miesiąc 
oraz rok): I/styczeń 2021 r. 

 

Przewidywany w dniu 
identyfikacji termin 
zakończenia realizacji 
projektu kwartał/ miesiąc 

Aktualizacja na wniosek 
Beneficjenta w związku z 
wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego 
na terenie kraju, 
skutkującym znacznym 
spowolnieniem lub 
wstrzymaniem prac nad 
przygotowaniem wniosku 
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oraz rok): II/czerwiec 2022 
r. 

 

 

 


