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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 13 grudnia 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 15 

1. 
Karta działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy, wiersz 11 Typ beneficjenta 

Zmieniono zapis przypisu nr 9 na: Powiatowe urzędy pracy 

realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach 

określonych w ustawie, a także na zasadach określonych  

w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 

środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

2. 
Karta działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy, wiersz 18 Limity  

i ograniczenia w realizacji projektów 

Doprecyzowano warunki udzielania dodatku relokacyjnego, stażu 

i szkoleń przede wszystkim w zakresie sposobu wyliczania 

przysługujących świadczeń finansowych. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

3. 
Karta działania 7.3 Zakładanie działalności 

gospodarczej, wiersz 10 Typy projektów  

 

Zmieniono podejście do wyliczania kwoty dotacji na założenie 

działalności gospodarczej - będzie ona liczona na podstawie 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu 

przyznania wsparcia. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020. 

4. 
Karta działania 7.3 Zakładanie działalności 

gospodarczej, wiersz 11 Typ beneficjenta 

Zmieniono zapis przypisu nr 26 na: Powiatowe urzędy pracy 

realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach 

określonych w ustawie, a także na zasadach określonych  

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 

środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020. 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

5. 
Karta działania 7.3 Zakładanie działalności 

gospodarczej, wiersz 18 Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

Do warunku dotyczącego długości prowadzenia działalności 

gospodarczej dodano przypis nr 30: Do okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu  

z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 

rehabilitacyjnego. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

6. 
Karta działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego, wiersz 10 Typy projektów 

Zmieniono typ projektu nr 2 na: Pokrycie kosztów usług 

bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za 

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub 

kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów 

dzieci do lat 3. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

7. 
Karta działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego, wiersz 10 Typy projektów 

W typach projektu nr 1 i 3 doprecyzowano, że tworzenie miejsc 

opieki/dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dotyczy 

instytucjonalnych form opieki. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

8. 
Karta działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego, wiersz 10 Typy projektów 

Dodano przypis nr 49 w brzmieniu: Powiatowe urzędy pracy 

realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do 

bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach 

określonych w ustawie, a także na zasadach określonych  

w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 

środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 
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lata 2014-2020. 

9. 
Karta działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  

i zawodowego, wiersz 12 Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia 

Zmieniono zakres grup docelowych rodziców: 

1) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 

do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. - Kodeks pracy, 

2) osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące  

w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dzieci i przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności  

z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy  

z wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 

10. 
Karta poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, wiersz 9 Lista 

wskaźników produktu 

Dodano wskaźniki: 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego; 

- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 – 

zmiana zakresu wsparcia 

11. 
Karty działań 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.2.1, 9.2.2;  wiersz 

22b. Planowany zakres systemu zaliczek  

Dopisano zapis, zgodnie z którym szczegółowe zasady 

przekazywania zaliczek określa poza umową o dofinansowanie 

również decyzja o dofinansowaniu. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 – 

uzupełnienie zapisu 

12. 
Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników produktu i rezultatu 

bezpośredniego 

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego  

Zmiana wartości docelowych wskaźników produktu: 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego – z ”95” na „80”; 

- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie – z „1 290” na „790”. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 – 

zmiana zakresu wsparcia 

Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego  

w Aglomeracji Opolskiej 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Dodano wskaźniki produktu: 

- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego –  wartość docelowa dla 2023 

roku ”15”; 

- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie – wartość docelowa dla 2023 roku „500”. 

13. 
Załącznik nr 5 

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 

Dodano informacje dotyczące projektów pozakonkursowych 

powiatowych urzędów pracy w ramach działania 7.1 Aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020  

wynikająca z konieczności wprowadzenia 

danych na rok 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 

Opole, 08 grudnia 2016 r. 

  


