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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFS- wersja nr 6 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1461/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS 

1.  

II. Opis poszczególnych osi 
priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych 
działań/poddziałań 

Dodano karty dla działań i poddziałań: 

 7.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

 7.3  Zakładanie działalności gospodarczej, 

 9.1.3  Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Zgodnie z decyzją ZWO z dnia 
3 listopada 2015 r. 

2.  

II. Opis poszczególnych osi 
priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych 
działań/poddziałań 

W kartach dla działań: 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, 

 8.2 Włączenie społeczne, 

 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 
w  wierszach Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli 
dotyczy) oraz Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 
jako % wydatków kwalifikowalnych doprecyzowano, że procent liczy się od 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 

Autokorekta 

3.  
Karta działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

Wprowadzono zmiany w zakresie typów projektu w obszarze usług zdrowotnych. Autokorekta 

4.  
III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań: 

 7.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

 7.3  Zakładanie działalności gospodarczej, 

 9.1.3  Wsparcie edukacji przedszkolnej. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFS 

5.  
Tabela wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie działań  
i poddziałań: 

  7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

  7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

  9.1.3  Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Zmiana wynika z dodania 
nowych kart działań i 

poddziałań 
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6.  
W zakresie działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

Dodano wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu w zakresie działania dot. 
obszaru zdrowia 

Zmiana wynika z aktualizacji 
zapisów w karcie działania 8.1 

o działania w zakresie usług 
zdrowotnych 

7.  
W zakresie działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

We wskaźniku rezultatu bezpośredniego Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących  
w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 
wprowadzono zmianę w zakresie wartości bazowej i docelowej. 

Autokorekta 

8.  
W zakresie działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

We wskaźniku rezultatu bezpośredniego Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 
wprowadzono zmianę w zakresie wartości docelowej. 

Zgodnie z zaleceniem MIiR 

9.  
Tabela wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 

W odniesieniu do wskaźników efektywności  zatrudnieniowej i efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej zmodyfikowano zapisy w zakresie wartości 
docelowej.  

Zgodnie z zaleceniem MIiR 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFS 

10.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 zakres: EFS 

11.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

12.  

Działanie 8.1  
Kwalifikowalność wydatków w 
projektach objętych pomocą 
publiczną 

Zmiana wynika z dodania typów przedsięwzięć w Działaniu 8.1. 
Dodanie nowych typów 

przedsięwzięć w Działaniu 
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13.  

Działania 8.3 
Rozliczanie wydatków w ramach 
projektów odnośnie kosztów 
pośrednich 

Wprowadzono zmiany zapisów odnośnie kosztów pośrednich. 

Zmiana wynika z 
przeprowadzenia naboru w 

ramach Działania 8.3 w trybie 
konkursowym i  

pozakonkursowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, grudzień 2015 r. 


