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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 

l.p. 
Rozdział/podrozdział, 
nr Osi Priorytetowej, 
nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Czy projekt jest realizowany na 
terenie jednego obszaru, dla 
którego przewidziano odrębną 
pulę środków w Regulaminie 
konkursu (obszar obejmujący ZIT 
lub pozostałe Subregiony). 

Usunięcie kryterium 

Kryterium było wprowadzone dla 
konkursu ogłoszonego w sierpniu 
2019 roku ze względu na 
połączenie Poddziałania 8.3.1 
(przeniesienie środków) oraz 
8.3.2 i ogłoszenie jednego 
konkursu z wydzielonymi pulami 
środków na poszczególne 
Subregiony. Obecnie nie planuje 
się wydzielania pul  - konkurs 
dedykowany wyłącznie 
podmiotom z sektora zdrowia z 
całego województwa. 

2.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 

Czy maksymalna kwota 
dofinansowania projektu nie 
przekracza wartości 
dofinansowania przewidzianego 
na konkurs w ramach 
poszczególnych pul wskazanych 
w Regulaminie konkursu? 

Czy maksymalna kwota dofinansowania 
projektu nie przekracza wartości 
dofinansowania przewidzianego w Regulaminie 
konkursu? 

Modyfikacja kryterium ze 
względu na rezygnację z podziału 
na pule. 
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zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 

str. 418-424 

3.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 
 
Kryterium: 
Czy projekt 
realizowany jest w 
oparciu o analizę 
występowania  
niekorzystnych 
czynników 
zdrowotnych w 
miejscu pracy?  

Projektodawca deklaruje, że 
przeprowadzono analizę 
występowania niekorzystnych 
czynników zdrowotnych 
w miejscu pracy. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na 
podstawie deklaracji 
wnioskodawcy wskazanej w pkt. 
B.10 Uzasadnienie spełnienia 
kryteriów dostępu, 
horyzontalnych i dodatkowych 
oraz opisu ujętego w pkt 
B.11.2 Opis sytuacji problemowej 
grup docelowych objętych 
wsparciem oraz opis rekrutacji 
do projektu wniosku. 

Projektodawca deklaruje, że przeprowadzono 
analizę występowania  niekorzystnych 
czynników zdrowotnych w miejscu pracy (w 
tym uwzględniającą przeciwdziałanie 
zagrożeniom epidemiologicznym/sanitarnym).  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej 
w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów 
dostępu, horyzontalnych i dodatkowych oraz 
opisu ujętego w pkt B.11.2 Opis sytuacji 
problemowej grup docelowych objętych 
wsparciem oraz opis rekrutacji do projektu 
wniosku.   

Modyfikacja definicji kryterium ze 
względu na planowaną formę 
konkursu dedykowanego 
wyłącznie podmiotom  
z sektora zdrowia z całego 
województwa, które powinny 
uwzględnić czynnik ryzyka tj. 
zagrożenie 
epidemiologiczne/sanitarne. 
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(kryterium dotyczy 
typu operacji nr 7) 

4.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Brak kryterium 

Czy Wnioskodawcą w projekcie jest podmiot 
wykonujący działalność leczniczą (szpital, 
jednostka systemu ratownictwa medycznego) 
w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 
posiadający osobowość prawną lub zdolność 
prawną, udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej? 

Dodano kryterium ze względu na 
planowaną formę konkursu 
dedykowanego wyłącznie 
podmiotom z sektora zdrowia - 
szpitale, jednostki ratownictwa 
medycznego. 

5.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Czy partnerem lub 
projektodawcą jest podmiot 
będący partnerem społeczno - 
gospodarczym, reprezentującym 
interesy pracowników lub 
zrzeszającym pracodawców? 

Usunięcie kryterium 

Usunięto kryterium ze względu 
na planowaną formę konkursu 
dedykowanego wyłącznie 
podmiotom z sektora zdrowia  - 
szpitale, jednostki ratownictwa 
medycznego. Obecnie kryterium 
nie ma uzasadnienia. 
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6.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Czy wsparcie kierowane jest 
do pracodawców i ich 
pracowników, dla których 
wiodącą działalnością jest co 
najmniej jedna z działalności w 
sekcjach PKD: 
• wydobywanie węgla 
kamiennego i brunatnego; 
• produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw 
sztucznych; 
• produkcja metali; 
• produkcja z pozostałych 
Mineralnych surowców 
niemetalicznych; 
• przetwórstwo przemysłowe 
 
Lub 
 
Czy projekt zakłada wsparcie 
dla pracodawców, u których 
na podstawie pomiarów 
środowiskowych występuje 
ryzyko zachorowania na pylicę, 
ubytek słuchu, zespół 
wibracyjny, choroby układu 
ruchu? 

Czy projekt zakłada wsparcie dla  
pracodawców, u których na podstawie 
pomiarów środowiskowych występuje ryzyko 
zachorowania na zespół wibracyjny, choroby 
układu ruchu i ubytek słuchu? 

Modyfikacja kryterium ze 
względu na planowaną formę 
konkursu dedykowanego 
wyłącznie podmiotom z sektora 
zdrowia  - szpitale, jednostki 
ratownictwa medycznego. 

7.  
Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  

Przedmiotowe branże 
wymieniono w „Analizie sytuacji 
zdrowotnej, potrzeb 

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada 
wsparcie dla  pracodawców, u których na 
podstawie pomiarów środowiskowych 

Modyfikacja definicji kryterium ze 
względu na formę konkursu 
dedykowanego wyłącznie 
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Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 
 
Kryterium 
Czy wsparcie 
kierowane jest do 
pracodawców i ich 
pracowników, dla 
których 
wiodącą działalnością 
jest co 
najmniej jedna z 
działalności w 
sekcjach PKD: 
• wydobywanie węgla 
kamiennego i 
brunatnego; 
• produkcja wyrobów z 
gumy i tworzyw 
sztucznych; 
• produkcja metali; 

Infrastrukturalnych w 
województwie śląskim oraz 
założeń wdrażania i wyboru 
Projektów z obszaru zdrowia w 
ramach Regionalnego programu 
operacyjnego Województwa 
śląskiego na lata 
2014 - 2020”, wykonanej na 
zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w 2015 r. 
 
Jednocześnie zgodnie z 
przywołaną Analizą, 
zachorowalność na wskazane w 
kryterium choroby jest na śląsku 
powyżej średniej krajowej, a 
przypadku pylicy 
najwyższa w kraju. 
Projektodawca jest zobowiązany 
do złożenia deklaracji, że 
wsparcie kierowane będzie do 
pracodawców i ich pracowników, 
dla których wiodącą działalnością 
jest co 
najmniej jedna z działalności w 
sekcjach PKD: 
• wydobywanie węgla 
kamiennego i brunatnego; 

występuje ryzyko zachorowania  na zespół 
wibracyjny, choroby układu ruchu i ubytek 
słuchu. 
 
Projekt zakłada wsparcie dla pracodawców,  
u których na podstawie pomiarów 
środowiskowych: 

 nie występuje ryzyko zachorowania na 

żadną z wymienionych chorób – 0 pkt 

 występuje ryzyko zachorowania na 

jedną z wymienionych chorób – 1 pkt 

 występuje ryzyko zachorowania na 

dwie z wymienionych chorób – 2 pkt 

 występuje ryzyko zachorowania na 

wszystkie trzy wymienione choroby – 3 

pkt 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie deklaracji wnioskodawcy w pkt. 
B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów 
dostępu, horyzontalnych i dodatkowych 
wniosku oraz informacji zawartych a także  
informacji zawartych w pkt B.11 Uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do 
grupy docelowej oraz pkt. C.1 Zadania w 
projekcie (zakres rzeczowy) wniosku. 

podmiotom z sektora zdrowia  - 
szpitale, jednostki ratownictwa 
medycznego. 
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• produkcja z 
pozostałych 
Mineralnych surowców 
niemetalicznych; 
• przetwórstwo 
przemysłowe 
 
Lub 
 
Czy projekt zakłada 
wsparcie 
dla pracodawców, u 
których 
na podstawie 
pomiarów 
środowiskowych 
występuje 
ryzyko zachorowania 
na pylicę, 
ubytek słuchu, zespół 
wibracyjny, choroby 
układu 
ruchu? 

• produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw 
sztucznych; 
• produkcja metali; 
• produkcja z pozostałych 
mineralnych surowców 
niemetalicznych; 
• przetwórstwo przemysłowe 
 
Lub 
 
projekt zakłada wsparcie dla 
pracodawców, u których 
na podstawie pomiarów 
środowiskowych występuje 
ryzyko zachorowania na pylicę, 
ubytek słuchu, zespół 
wibracyjny, choroby układu 
ruchu. 
 
Kryterium zostanie uznane za 
spełnione zarówno w przypadku 
spełnienia obu przesłanek jak i 
każdej ze wskazanych przesłanek 
osobno. 
 
Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
deklaracji wnioskodawcy w pkt. 
B.10 Uzasadnienie spełnienia 
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kryteriów dostępu, 
horyzontalnych i 
dodatkowych wniosku oraz 
informacji zawartych a także 
informacji zawartych w pkt B.11 
Uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu w odniesieniu do grupy 
docelowej oraz pkt. C.1 Zadania 
w projekcie (zakres rzeczowy) 
wniosku. 

8.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 
 
Kryterium: 
Czy projekt 
realizowany jest na 
obszarze miast 
średnich tracących 

W ramach kryterium 
preferowane będą projekty, w 
których wsparcie kierowane jest 
na obszary miast średnich 
tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze, 
tj. Bytom, Jastrzębie-Zdrój, 
Rydułtowy, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Zabrze. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie pkt. B.10 
Uzasadnienie spełnienia 
kryteriów dostępu, 
horyzontalnych i dodatkowych 
oraz innych zapisów wniosku. 

W ramach kryterium preferowane będą 
projekty, w których wsparcie kierowane jest na 
obszary miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-
Zdrój, Rydułtowy, Sosnowiec, Świętochłowice, 
Zabrze, Zawiercie, Siemianowice Śląskie, 
Piekary Śląskie. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia 
kryteriów dostępu, horyzontalnych i 
dodatkowych oraz innych zapisów wniosku. 

- Zwiększenie liczby miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze 
wynikające z aktualizacji Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 
2030. 
 
- Zmiana wynikająca z korekty 
redakcyjnej definicji kryterium. 
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funkcje społeczno-
gospodarcze? 

9.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Brak kryterium 

Czy projekt skierowany jest do podmiotów, 
które nie otrzymały wsparcia w ramach 
dotychczas ogłaszanych naborów w ramach 
Poddziałania 8.3.2 (typ 5, 6 lub 7,8)? 

Dodano kryterium, aby w 
pierwszej kolejności umożliwić 
uzyskanie dofinansowania 
projektodawcom, którzy  
w ramach Działania 8.3.2 nie 
uzyskali dofinansowania  
w ostatnich 4 konkursach dla 
typu 5,6 lub 7,8 (zmiana 
numeracji typów projektów w 
SZOOP, numery konkursów 
wskazano w definicji kryterium). 

10.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa VIII,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 8.3.2 
Realizowanie 
aktywizacji zawodowej 
poprzez zapewnienie 
właściwej opieki 
zdrowotnej- konkurs 
(typ 7 i 8) 
 
str. 418-424 

Czy projekt został 
zarekomendowany przez 
Związek ZIT i/lub jest 
realizowany przez Członka/-ów 
Związku ZIT ?  
 
(kryterium dotyczy wyłącznie puli 
środków wydzielonej w 
Regulaminie konkursu dla 
Subregionu Centralnego) 

Usunięcie kryterium 

Kryterium było wprowadzone dla 
konkursu ogłoszonego w sierpniu 
2019 roku, ze względu na 
połączenie Poddziałania 8.3.1 
(przeniesienie środków) oraz 
8.3.2 i ogłoszenie jednego 
konkursu z wydzielonymi pulami 
środków  
na poszczególne Subregiony. 
Obecnie nie planuje się 
wydzielania pul  - konkurs 
dedykowany wyłącznie 
podmiotom z sektora zdrowia z 
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całego województwa. Kryterium 
nie będzie mieć zastosowania. 

11.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
 
str. 537-544 

Czy projekt jest realizowany na 
terenie jednego Subregionu 
(obszar obejmujący ZIT lub jeden 
z RIT-ów) 

Usunięcie kryterium Kryterium było wprowadzone dla 
konkursu ogłoszonego w sierpniu 
2019 roku ze względu na 
połączenie Poddziałań i 
ogłoszenie jednego konkursu z 
wydzielonymi pulami środków na 
poszczególne Subregiony. 
Obecnie nie planuje się 
wydzielania pul 

12.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
 
str. 537-544 

Czy maksymalna kwota 
dofinansowania projektu nie 
przekracza wartości 
dofinansowania przewidzianego 
na konkurs w ramach 
poszczególnych pul wskazanych 
w Regulaminie konkursu? 

Czy maksymalna kwota dofinansowania 
projektu nie przekracza wartości 
dofinansowania przewidzianego na konkurs 
wskazanego w Regulaminie konkursu? 

Modyfikacja kryterium ze 
względu na rezygnację z podziału 
na pule. 

13.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 

Czy wnioskodawca zakłada udział 
w stażach i/ lub praktykach 
zawodowych co najmniej 30% 
uczniów w ramach jednego 
projektu? 

Czy wnioskodawca zakłada udział w stażach 
zawodowych (w tym uczniowskich) co najmniej 
30% uczniów w ramach jednego projektu? 

Zmiana wynikająca ze zmian w 

prawodawstwie krajowym 

(Ustawa prawo oświatowe art. 

121a) 
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str. 537-544 

14.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
Kryterium: 
Czy wnioskodawca 
zakłada udział w 
stażach i/ lub 
praktykach 
zawodowych co 
najmniej 30% uczniów 
w ramach jednego 
projektu? 
 
str. 537-544 

Projektodawca jest zobowiązany 
do wskazania liczby uczniów, 
którzy zostaną objęci stażami 
i/lub praktykami zawodowymi 
oraz wartości procentowej w 
stosunku do liczby uczniów 
ogółem objętych wsparciem w 
projekcie. 
Kryterium przyczyni się do 
tworzenia stałych 
instytucjonalnych form 
współpracy pomiędzy szkołami 
lub placówkami oświatowymi 
prowadzącymi kształcenie 
zawodowe a 
pracodawcami/przedsiębiorcami. 
Kryterium uwzględnia założenia 
reformy sytemu oświaty w 
zakresie szkolnictwa 
zawodowego, które są 
ukierunkowane na działania w 
zakresie modernizacji oferty 
edukacyjnej – szkoleń 
zawodowych decydujących o 
pozycji absolwentów na 
lokalnym i regionalnym rynku 
pracy. Praktyki zawodowe i/lub 
staże są jednym z 

Projektodawca jest zobowiązany do wskazania 
liczby uczniów, którzy zostaną objęci stażami 
zawodowymi (w tym uczniowskimi) oraz 
wartości procentowej w stosunku do liczby 
uczniów ogółem objętych wsparciem w 
projekcie. 
Kryterium przyczyni się do tworzenia stałych 
instytucjonalnych form współpracy pomiędzy 
szkołami lub placówkami oświatowymi 
prowadzącymi kształcenie zawodowe a 
pracodawcami/przedsiębiorcami. Kryterium 
uwzględnia założenia reformy sytemu oświaty 
w zakresie szkolnictwa zawodowego, które są 
ukierunkowane na działania w zakresie 
modernizacji oferty edukacyjnej – szkoleń 
zawodowych decydujących o pozycji 
absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku 
pracy. Staże są jednym z najważniejszych 
elementów nauki zawodu, gdyż służą 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów 
jako przyszłych absolwentów i wzmacniają ich 
zdolność do zatrudnienia. Wyposażanie 
uczniów w praktyczne umiejętności zawodowe, 
które będą adekwatne do zapotrzebowania 
pracodawców – przyczyni się do oczekiwań 
rynku pracy.  

Zmiana wynikająca ze zmian w 

prawodawstwie krajowym 

(Ustawa prawo oświatowe art. 

121a) 
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najważniejszych elementów 
nauki zawodu, gdyż służą 
podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych uczniów jako 
przyszłych absolwentów i 
wzmacniają ich zdolność do 
zatrudnienia. Wyposażanie 
uczniów w praktyczne 
umiejętności zawodowe, które 
będą adekwatne do 
zapotrzebowania pracodawców 
– przyczyni się do oczekiwań 
rynku pracy.  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
części B. 10, części C.1 oraz części 
E wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie części B. 10, części C.1 oraz części E 
wniosku o dofinansowanie. 

15.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
Kryterium: 
Czy projekt 
realizowany jest na 
obszarze miast 
średnich tracących 

W ramach kryterium 

preferowane będą projekty, w 

których wsparcie kierowane jest 

na obszary miast średnich 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, tj. Bytom, 

Jastrzębie-Zdrój, Rydułtowy, 

Sosnowiec, Świętochłowice, 

Zabrze,  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie pkt. B.10 
Uzasadnienie spełnienia 

W ramach kryterium preferowane będą 

projekty, w których wsparcie kierowane jest na 

obszary miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-

Zdrój, Rydułtowy, Sosnowiec, Świętochłowice, 

Zabrze, Zawiercie, Siemianowice Śląskie, 

Piekary Śląskie. 

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

- Zwiększenie liczby miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze 
wynikające z aktualizacji Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 
2030; 
 
- Zmiana wynikająca z korekty 
redakcyjnej definicji kryterium. 
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funkcje społeczno-
gospodarcze? 
str. 537-544 

kryteriów dostępu, 
horyzontalnych i dodatkowych 
oraz innych zapisów wniosku. 

16.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
 
str. 537-544 

Czy projekt został 
zarekomendowany przez 
Związek ZIT/RIT lub właściwy 
organ/y Porozumienia w sprawie 
realizacji ZIT/RIT w danym 
Subregionie i/lub jest 
realizowany przez Członka/-ów 
Związku ZIT/RIT lub 
sygnatariusza/-y Porozumień w 
sprawie realizacji ZIT/RIT w 
danym Subregionie? 

Usunięcie kryterium Kryterium było wprowadzone dla 
konkursu ogłoszonego w sierpniu 
2019 roku ze względu na 
połączenie Poddziałań i 
ogłoszenie jednego konkursu z 
wydzielonymi pulami środków na 
poszczególne Subregiony. 
Obecnie kryterium nie będzie 
mieć zastosowania 

17.  

Rozdział II/Podrozdział 
1, 
Oś priorytetowa XI,  
 
Kryteria dla 
poddziałania 11.2.3 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego 
 
str. 537-544 

Brak kryterium Czy projekt jest komplementarny z innym 
projektem realizowanym w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wybranym do dofinansowania w ramach 
Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego, dla którego przedmiotowy 
projekt jest jedynym uzupełniającym 
projektem realizowanym ze środków EFS i 
pełniącym wiodącą rolę w rozwiązywaniu 
zidentyfikowanych problemów w stosunku do 
projektu infrastrukturalnego? 

Dodano kryterium, aby w 
pierwszej kolejności umożliwić 
uzyskanie dofinansowania 
projektodawcom, którzy w 
ramach Działania 12.2 są 
zobligowani do wykazania 
komplementarności z projektem 
EFS. 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

Lp. Numer działania lub poddziałania, 
tytuł lub zakres projektu, 
nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  9.2.7 W stronę rodziny - wsparcie 
usług adopcyjnych (str. 53)  

Nie dotyczy Zgodnie z poz. 78 dokumentu (zał. 
Nr 4 do SZOOP) 

Zgodnie z zapisami SZOOP. 

2.  9.3.2 Współpraca się opłaca - 
koordynacja rozwoju ekonomii 
społecznej w województwie śląskim 
(str.54) 

Nie dotyczy Zgodnie z poz. 81 dokumentu 

(zał. Nr 4 do SZOOP) 

Zgodnie z zapisami SZOOP. 

3.  10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 8 w 
Bytomiu - w tym przestrzeni Nowej 
Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek 
(str. 59) 
 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] - 2,94 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] - 2,29 
 

Zmiana na prośbę 
beneficjenta, wynika z 
urealnienia wartości 
wskaźnika zgodnie ze 
stanem faktycznym. 

4.  
10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 13 w 
Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza 
(str. 60) 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] - 1,17 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją [ha] - 1,045 

Zmiana na prośbę 
beneficjenta, wynika z 
urealnienia wartości 
wskaźnika zgodnie ze 
stanem faktycznym. 

 


