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

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1782/2016 z dnia 8 marca 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 9 

1.  
Wszystkie działania/ poddziałania 
RPO WO 2014-2020, wiersz 11 
Typ beneficjenta  

Zmiana z: 
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 
gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 
1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów 
gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz 
szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi 
organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji 
publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 

na: 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów 
gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 

2.  

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych 
i społecznych,  
wiersz 12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia 

Dodano przypis w zakresie grupy docelowej w ramach usług zdrowotnych do osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 

3.  
Karta działania 9.3 Wsparcie 
kształcenia ustawicznego 

Zmieniono przypis do 2 typu projektu: 
Z: 
Ze względu na określone na poziomie programowania cele, premiowane będą projekty 
realizujące działania określone dla typ projektu nr 1 oraz projekty kompleksowe - które 
łączyć będą dwa typy projektów (nr 1 i nr 2). W przypadku realizacji projektów 
kompleksowych beneficjent może objąć wsparciem w ramach typu projektu nr 2 
zarówno osoby, które korzystają ze wsparcia wskazanego w typie projektu nr 1 oferując 
im tym samym pełną usługę, jak i osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 
w zakresie TIK i/lub języków obcych (pod warunkiem zgodności z grupa docelową 
określoną dla działania 9.3).  

Zmiana zapisów podyktowana 
jest potrzebą kompleksowego 
objęcia wsparciem uczestników 
projektu, mając na uwadze, iż 
grupą docelową, mogą być osoby 
dorosłe, znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy i wykazujące największą 
lukę kompetencyjną. Realizacja 
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Na:  
Typ projektu nie może być realizowany samodzielnie. 

tylko usługi doradczej oraz 
mentoringu w ramach projektu 
może nie być efektywna, 
ponieważ uczestnik projektu 
często musiałby się kształcić z 
własnych środków, co stanowi 
poważną barierę  w szczególności 
dla osób nieaktywnych 
zawodowo.  Jak wynika z badania 
ewaluacyjnego usług doradztwa 
edukacyjnego dla osób dorosłych 
świadczonych w projektach w 
ramach Poddziałania 9.6.3 POKL, 
brak bezpłatnych szkoleń to 
najczęściej wymieniany przez 
uczestników projektów problem 
wpływający na niskie 
zainteresowanie doradztwem 
oraz na jego skuteczność.  

Zasadnym zatem jest skierowanie            
w ramach projektu osoby na 
szkolenie                i jego 
sfinansowanie, niezwłocznie po 
zdiagnozowaniu u niej luki 
kompetencyjnej. 

 Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za zmianą  
zapisów jest konieczność 
osiągnięcia wskaźnika produktu - 
Liczba osób objętych wsparciem 
w ramach programu                    w 
zakresie uzyskiwania kompetencji 
kluczowych na poziomie 8960 
osób określonego w RPO WO 
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2014-2020,        co byłoby 
niemożliwe w sytuacji, kiedy 
istniałaby możliwość realizacji 
samodzielnie 2 typu projektu 

4.  

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego , wiersz 27 Minimalna i 
maksymalna wartość projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 
Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN 

na: 
Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN 

Zwiększenie minimalnej wartości 
projektu wynika z propozycji 

zmiany SZOOP dot. kompleksowej 
realizacji wsparcia (typ projektu 
nr 2 nie może być realizowany 

samodzielnie). 

Załącznik nr 2 

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

5.  

Wskaźniki produktu  

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej  w Aglomeracji 
Opolskiej 

Uzupełniono tabelę o wartość pośrednią 
Autokorekta  

IZRPO WO 2014-2020 

6.  

Wskaźniki produktu 

Poddziałanie 9.2.1 
Wsparcie kształcenia zawodowego 
Wskaźnik: Liczba osób pochodzących  
z obszarów wiejskich 

Poprawiono wartość pośrednią 
Autokorekta 

IZRPO WO 2014-2020 

7.  

Wskaźniki produktu  

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego  
Wskaźnik: Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich 

Uzupełniono tabelę o wartość pośrednią  
Autokorekta  

IZRPO WO 2014-2020 

Załącznik nr 3 

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

8.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:  
- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (Kompleksowa opieka 
nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi) 
-  9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

Zmiana wynika z przyjęcia w dniu 
1 marca 2016 r. kryteriów przez 

KM RPO WO 2014-2020 
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Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 

9.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:  
- 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 
- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – w przypisie nr 10 
dot. Wytycznych usunięto słowo „projekt”. 

Zmiana wynika z potrzeby 
uzupełnienia załącznika o 

kwalifikowalność wydatków w 
ramach działań/poddziałań dla 

których przyjęte zostały kryteria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 3 marca 2016 r. 


