
 

1 

Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 20 czerwca 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 20 

1.  
Karta działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i 
zawodowego (PI 8iv) 
Wiersz 10 Typy projektów 

Zmiana zapisu z: Dostosowanie nowo utworzonych i 
istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami na: Dostosowanie istniejących 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych 
formach opieki do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnościami 

Zmiana wynika z uwag IK UP 

2.  
Karta działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej (PI 9v) 
Wiersz 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Dodanie zapisu w przypisie nr 103: 
Po upływie okresu trwałości istniejące przedsiębiorstwo  
społeczne może ponownie uzyskać dotację na utworzenie  
miejsc pracy. 
 

Autokorekta IZ RPO WO  

Uszczegółowienie zapisu zgodnie z Wytycznymi 
horyzontalnymi ds. włączenia społecznego.  

3.  Cały dokument Uaktualnienie podstaw aktów prawnych Zmiana aktów prawnych 

Załącznik nr 3  
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

4.  

Aktualizacja kryteriów wyboru projektów w 
zakresie: 

 Kryteria formalne, merytoryczne – 
uniwersalne, horyzontalne uniwersalne 
 i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020  
(z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy realizowana 
przez PUP (PI 8i) oraz 7.3 Zakładanie 

Aktualizacja przedmiotowych kryteriów 

Modyfikacja kryteriów wyboru projektów  
wynika z następujących przyczyn:  

 Kryteria formalne, merytoryczne – 
uniwersalne, horyzontalne 
uniwersalne i szczegółowe 
uniwersalne (…): w celu 
dostosowania brzmienia kryteriów 
do zaktualizowanych Wytycznych w 
zakresie trybów wyboru projektów 
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działalności gospodarczej w zakresie 
mikropożyczek (PI 8iii)), 

 Działania 7.4 Profilaktyka raka piersi i raka 
jelita grubego (PI 8vi), 

 Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  
i zawodowego (PI 8iv). 

na lata 2014-2020, 

 Działanie 7.4 Profilaktyka raka piersi 
i raka jelita grubego (PI 9 vi):  
w związku z uwagą Ministerstwa 
Zdrowia zgłoszoną podczas 
opiniowania Planu Działania  
w sektorze zdrowia na rok 2017, 

 Działanie 7.6 Godzenie życia 
prywatnego i zawodowego (PI 8iv):  
w celu dostosowania brzmienia 
kryteriów do zaktualizowanych 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 oraz w związku z uwagą 
Ministerstwa Rodziny, Pracy                            
i Polityki Społecznej. 

Załącznik nr 5 
Wykaz Projektów Zidentyfikowanych Przez Właściwą Instytucję w Ramach Trybu Pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020 

Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 
 

5. OP XI Pomoc techniczna EFS Aktualizacja wykazu projektów  

Dodanie do listy projektów 
zidentyfikowanych Planów Działań Pomocy 
Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2018 
rok.  

 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 
Opole, 13 czerwca 2017r. 


