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

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

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 3 

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 

Liczba przedsiębiorstw utrzymujących 
miejsca pracy w przedsiębiorstwach 

Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących 
zasoby w celu utrzymania konkurencyjności 

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

Liczba wprowadzonych innowacji 
nietechnologicznych 

Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących 
ofertę turystyczną 

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 

W związku z planowanym 
konkursem w Działaniu 3.2, 
wprowadza się nowy wskaźnik 
specyficzny adekwatny do zakresu 
wsparcia. 

2.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 4 

Str. 81 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje w związku z pandemią COVID-19 
[przedsiębiorstwa] 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie wdrożenia wyników prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
(obligatoryjny) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w 
związku z pandemią COVID-19 
[przedsiębiorstwa] 

W związku z planowanym 
konkursem w Działaniu 3.2, 
wprowadza się nowy wskaźnik 
specyficzny adekwatny do zakresu 
wsparcia. 
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Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 
w celu wprowadzenia 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 

Liczba wspartych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w branży 
turystycznej 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia 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 

3.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 14 

Str. 83 

1) Szczegółowe zasady 
kwalifikowalności wydatków 
określone są w Wytycznych  w 
zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 
wydanych przez ministra 

1) Szczegółowe zasady kwalifikowalności 
wydatków określone są w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 wydanych 
przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w podstawach prawnych 
wskazanych w Regulaminie konkursu 

W związku z planowanym 
konkursem w ramach Działania 
3.2, aktualizuje się wykaz limitów i 
ograniczeń dla działania. 
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właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w podstawach 
prawnych wskazanych 
w Regulaminie konkursu dla danego 
naboru. IOK jest upoważniona do 
wprowadzenia dodatkowych 
ograniczeń w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2) Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zostały wskazane w pkt 
20-24 i 29. 

3) IOK jest upoważniona do określenia 
w Regulaminie konkursu dla danego 
naboru dodatkowych limitów 
i ograniczeń. Limity dotyczą 
następujących kwestii: 

a. maksymalnej liczby 
składanych wniosków przez 
Wnioskodawcę; 

możliwych do realizacji typów inwestycji 
początkowej. 

dla danego naboru. IOK jest 
upoważniona do wprowadzenia 
dodatkowych ograniczeń w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 

2) Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów zostały wskazane w pkt 20-
24 i 29. 

3) IOK jest upoważniona do określenia w 
Regulaminie konkursu dla danego 
naboru dodatkowych limitów 
i ograniczeń. Limity dotyczą 
następujących kwestii: 

a. ograniczeń w zakresie typów 
beneficjenta mogącego ubiegać 
się o wsparcie; 

b. ograniczeń w zakresie okresu 
działalności przedsiębiorstw w 
danej branży, którym udzielane 
jest wsparcie w ramach 
konkursu; 

c. ograniczeń w zakresie 
wpisywania się projektu w PKD 
określone w Regulaminie 
konkursu; 

d. ograniczeń w zakresie 
prowadzenia przez 
Wnioskodawcę działalności w 
ramach kodu PKD określonego 
w Regulaminie konkursu; 
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e. maksymalnej liczby składanych 
wniosków przez 
Wnioskodawcę; 

f. możliwych do realizacji typów 
inwestycji początkowej. 

4.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 23 

Str. 86 

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 

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, 
jednakże minimalna wartość dofinansowania o 
którą musi aplikować wnioskodawca to 50 
000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania); 

- w ramach przedmiotowego typu projektu 
Beneficjent  będzie mógł uzyskać wsparcie 
maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN; 

W związku z planowanym 
konkursem w ramach Działania 
3.2, zmienia się minimalne 
i maksymalne wartości projektu 
dla typu projektów Inwestycje w 
MŚP. 
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- w ramach przedmiotowego typu projektu 

Beneficjent  będzie mógł uzyskać wsparcie 

maksymalnie w wysokości 800 000,00 PLN. 

- wartość maksymalna projektu 50 000 000 
EUR. 

- wartość maksymalna projektu 50 000 000 
EUR. 

5.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 24 

Str. 86 

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 

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 projektu, 
jednakże minimalna wartość dofinansowania o 
którą musi aplikować wnioskodawca to 50 
000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 
wnioskowania); 

- w ramach przedmiotowego typu projektu 
Beneficjent  będzie mógł uzyskać wsparcie 
maksymalnie w wysokości 500 000,00 PLN; 

W związku z planowanym 
konkursem w ramach Działania 
3.2, zmienia się 
minimalne i maksymalne wartości 
projektu dla typu projektów 
Inwestycje w MŚP. 
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- nie ustalono minimalnej wartości 

wydatków kwalifikowalnych 

- w ramach przedmiotowego typu projektu 

Beneficjent  będzie mógł uzyskać wsparcie 

maksymalnie w wysokości 800 000,00 PLN. 

- wartość maksymalna projektu 50 000 000 

EUR. 

- wartość maksymalna projektu 50 000 000 
EUR. 

6.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 29 

Str. 88 

Brak zapisu W ramach drugiego typu projektu tj.: Inwestycje 
w MŚP wspierane będą również projekty 
przyczyniające się do wsparcia działalności 
celem utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstwa działającego w branży 
turystycznej. W ramach wspieranych projektów 
realizowane będą również inwestycje 
prowadzące do generowania trwałych nowych 
miejsc pracy. Przedsiębiorstwa będą mogły 
przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na 
inwestycje przyczyniające się do rozbudowy 
posiadanych aktywów niezbędnych do 
utrzymania działalności, mikroinwestycje 
przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych 
usług/wprowadzenia kompleksowych, 
proekologicznych produktów/usług. 
Szczegółowe informacje zostaną określone w 
Regulaminie konkursu dla danego naboru/ w 
załącznikach wykazanych w Ogłoszeniu o 
naborze. 

Uwzględnienie nowego konkursu 
w ramach opisu poszczególnych 
typów. 
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7.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

3.2 Innowacje w MŚP 

Pkt. 29 

Str. 88 

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 ujęty we wniosku 

o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch 

lat. 

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 ujęty we wniosku o 
dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat, 
jednakże nie później niż do 30.06.2023 r. 

Uwzględnienie 
nowego konkursu w ramach opisu 
poszczególnych typów. 
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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.  
WSKAŹNIKI REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO; III 

Konkurencyjność MŚP; 

Działanie 3.2 Innowacje 

w MŚP; str. 7 

Brak 

Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących 
ofertę turystyczną/szt./Regiony słabiej 
rozwinięte/121/ LSI/SL2014 

W związku z planowanym 
konkursem w Działaniu 3.2, 
wprowadza się nowy wskaźnik 
specyficzny adekwatny do 
zakresu wsparcia. 

2.  
WSKAŹNIKI PRODUKTU; 
III Konkurencyjność MŚP; 
Działanie 3.2 Innowacje 
w MŚP; str. 49 

Brak 

Liczba wspartych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w branży 
turystycznej/ Przedsiębiorstwa/Regiony 
słabiej rozwinięte/121/LSI/SL2014 

W związku z planowanym 
konkursem w Działaniu 3.2, 
wprowadza się nowy wskaźnik 
specyficzny adekwatny do 
zakresu wsparcia. 

 

 



 

 

10 

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.  Rozdział I/Podrozdział 
1,Kryteria oceny 
formalnej. Kryterium nr 
17. Przypis dolny nr 3 
str. 16 

brak Przypis dolny: 
[3] W konkursach i naborach 
pozakonkursowych, w których 
stosowano kryteria formalne w oparciu 
o uchwały Komitetu Monitorującego: 
nr 14 z dnia 19 czerwca 2015 r., nr 148 
z dnia 22 września 2016 r.,  nr 197 z 
dnia 29 marca 2017 r., nr 216 z dnia 21 
czerwca 2017 r., nr 241 z dnia 21 
września 2017 r., nr 300 z dnia 25 maja 
2018 r., kryterium „Projekty powiązane 
z działaniami realizowanymi ze 
środków EFS” zastępuje się kryterium 
„Projekty powiązane z działaniami 
realizowanymi ze środków EFS lub 
działaniami, których cele są zgodne z 
celami EFS ( dotyczy działań: 10.2, 10.3, 
12.1, 12.2)”. W związku z 
zakończeniem konkursów i naborów, 
badanie następuje w przypadku 
zgłaszania przez wnioskodawców 
zmiany dotyczącej projektu/projektów 
powiązanych na etapie przed 

Wprowadzenie regulacji uchwałą 
Komitetu Monitorującego nr 456 z dnia 
5 marca 2021 r. 
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podpisaniem umowy o 
dofinansowanie. 

2.  Rozdział I/Podrozdział 
1,Oś priorytetowa X, 
Kryteria dla działania 
10.3. Kryterium nr 4. 
Przypis dolny nr 17 
 str. 190 

brak 
 

Przypis dolny: 
[17]. W konkursach nr  RPSL.10.03.01-
IZ.01-24-189/17, RPSL.10.03.02-IZ.01-
24-219/17, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-
326/19, RPSL.10.03.05-IZ.01-24-
372/20, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-
393/20, RPSL.10.03.02-IZ.01-24-394/20 
i naborze pozakonkursowym nr 
RPSL.10.03.04-IZ.01-24-377/20, 
kryterium „Skuteczne powiązanie z 
projektem/projektami finansowanymi 
z EFS” oraz kryterium „Skuteczne 
powiązanie z projektem/projektami 
finansowanymi z EFS lub działaniami, 
których cele są zgodne z celami EFS” 
zastępuje się kryterium „Skuteczne 
powiązanie z projektem/projektami 
finansowanymi z EFS lub działaniami, 
których cele są zgodne z celami EFS”, w 
brzmieniu nadanym uchwałą Komitetu 
Monitorującego nr 455 z dnia 5 marca 
2021 r. 

Wprowadzenie regulacji uchwałą 
Komitetu Monitorującego nr 455 z dnia 
5 marca 2021 r. 

3.  Rozdział I/Podrozdział 
1,Oś priorytetowa X, 
Kryteria dla działania 
10.3. Kryterium nr 4. 
Kolumna Definicja      
str. 190 

Definicja: 
Za skuteczne powiązanie uznaje się 
liczbę projektów zrealizowanych,  
realizowanych  lub  zaplanowanych  
do realizacji  w  ramach  wsparcia  
Europejskiego  Funduszu Społecznego  

Definicja: 
Za skuteczne powiązanie uznaje się 
liczbę projektów zrealizowanych, 
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oraz  realizację  wskaźników  
produktu  i rezultatu podanych do 
osiągnięcia w ramach EFS. Dopuszcza  
się  w  ramach  wykazywania  
spełnienia warunku skutecznego  
powiązania  odniesienia  do działań, 
których cele są zgodne z celami EFS w 
zakresie włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem rozumianymi w 
sposób określony w RRO 2014-2020. 

bądź działań, których cele są zgodne z 
celami EFS w zakresie włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem oraz 
realizację wskaźników produktu i 
rezultatu. 

4.  Rozdział I/Podrozdział 
1,Oś priorytetowa X, 
Kryteria dla działania 
10.3. Kryterium nr 4. 
Kolumna Sposób 
weryfikacji                    
str. 190-191 

Sposób weryfikacji: 
Punktowa: 1 –4 
1. Co najmniej 2 projekty 
zrealizowane, realizowane lub     
zaplanowane do realizacji w ramach 
wsparcia EFS wraz z wykazaniem  
poziomu wskaźników 
osiągniętych/planowanych do 
osiągnięcia –4 pkt. 
2.  Co  najmniej 1 projekt  
zrealizowany, realizowany lub     
zaplanowany do realizacji w ramach 
wsparcia EFS wraz z wykazaniem 
poziomu wskaźników 
osiągniętych/planowanych do 
osiągnięcia – 3 pkt. 
3.  Co najmniej 1 projekt  
zrealizowany, realizowany lub     
zaplanowany do realizacji w ramach 
wsparcia EFS – 2 pkt. 

Sposób weryfikacji: 
Punktowa: 2 – 4 
1. Co najmniej 2 projekty zrealizowane, 
realizowane lub zaplanowane do 
realizacji w ramach wsparcia EFS bądź 
działań, których cele są zgodne z celami 
EFS w zakresie włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem wraz z wykazaniem 
poziomu wskaźników 
osiągniętych/planowanych do 
osiągnięcia – 4 pkt. 
2. Co najmniej 1 projekt zrealizowany, 
realizowany lub zaplanowany do 
realizacji w ramach wsparcia EFS bądź 
działań, których cele są zgodne z celami 
EFS w zakresie włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem wraz z wykazaniem 
poziomu wskaźników 
osiągniętych/planowanych do 
osiągnięcia – 3 pkt. 
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4.  Co najmniej 1 projekt  
zrealizowany, realizowany lub     
zaplanowany do realizacji w ramach 
wsparcia działań, których cele są 
zgodne z celami EFS w zakresie 
włączenie społecznego i walki z 
ubóstwem – 1 pkt. 

3. Co najmniej 1 projekt zrealizowany, 
realizowany lub zaplanowany do 
realizacji w ramach wsparcia EFS bądź 
działań, których cele są zgodne z celami 
EFS w zakresie włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem – 2 pkt. 

5.  IV Kryteria wyboru 
projektów w ramach 
oceny strategicznej 
(kryteria horyzontalne) 
Przypis dolny nr 38 
Str. 1153 

Brak Przypis nr 38 
38 W przypadku wystąpienia 
okoliczności, niemożliwych do 
przewidzenia na wcześniejszym etapie 
Instytucja Organizująca Konkurs może 
odstąpić od przeprowadzenia ww. 
oceny w dowolnym momencie 
realizacji naboru. 

W związku z wystąpieniem pandemii 
SARS-CoV-2 wprowadzono zapis 
umożliwiający podjęcie decyzji o 
odstąpieniu od etapu oceny 
strategicznej na każdym etapie 
realizacji naboru. 

 


