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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 08 listopada 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 14 

1. 
Część opisowa 

pkt 1.3 Tryby wyboru projektów 

Dodano zapisy dotyczące przeprowadzenia procedury 

pozakonkursowej dla działania 7.3 Zakładanie działalności 

gospodarczej – w zakresie mikropożyczek. 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

2. 

Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej 

Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego 

Podziałanie 9.1.2  Wsparcie kształcenia ogólnego w 

Aglomeracji Opolskiej 

Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej 

wiersz 25 Maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziom 

projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 

Dodano zapis: 

w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zgodnie z zapisami 

znajdującymi się w Kontrakcie 

Terytorialnym dla województwa 

opolskiego 
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instytucję) (jeśli dotyczy) 

3. 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i 

zawodowego 

wiersz 25 Maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziom 

projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 

instytucję) (jeśli dotyczy) 

Zamieniono zapis z:  

przy założeniu, że maksymalny poziom dofinansowania EFS wyniesie 

85% 

na: 

w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zgodnie z zapisami 

znajdującymi się w Kontrakcie 

Terytorialnym dla województwa 

opolskiego 

4. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych 

wiersz 25 Maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziom 

projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 

instytucję) (jeśli dotyczy) 

Dodano zapis: 

w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5% 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zgodnie z zapisami 

znajdującymi się w Kontrakcie 

Terytorialnym dla województwa 

opolskiego 

5. 

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego 

Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego 

wiersz 25 Maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziom 

projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą 

instytucję) (jeśli dotyczy) 

Dodano zapis: 

w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zgodnie z zapisami 

znajdującymi się w Kontrakcie 

Terytorialnym dla województwa 

opolskiego 

6. 
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 10 typy projektów 

Zmieniono brzmienie typu projektu nr 1 na: 

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej obejmując przyznanie jednorazowej pożyczki. 

i dodano przypis: 

Wsparcie może zostać uzupełnione o doradztwo i/lub szkolenia w 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  
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zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

7. 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 17 Tryby wyboru projektów oraz wskazanie 

podmiotu odpowiedzialnego za nabór ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów 

Dodano zapisy: 

Konkursowy tryb wyboru  dla projektów finansowanych w formie 

dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 

wkładu do Funduszu Funduszy. 

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 

Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 

UE 1303/2013. 

A także zmieniono zapis dotyczący podmiotu odpowiedzialnego  za 

przeprowadzenie procedury wyboru pośredników finansowych 

wskazując, iż będzie nim Menadżer Funduszu Funduszy. 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

8. 
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 18 limity i ograniczenia w realizacji projektów 

Dodano/zmieniono limity: 

- Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być 

zgodny ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

- Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla działania 7.3 określone są w pozostałych 

dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 

procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym w regulaminie 

konkursu /procedurze pozakonkursowej oraz umowie 

o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury 

pozakonkursowej zastosowanie mają limity określone Strategii 

inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

9. 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 30 Mechanizm wdrażania instrumentów 

finansowych  

Zmieniono zapis na: 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 
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Zakres: Europejski Fundusz Społeczny określa kierunki i zasady 

wykorzystania instrumentów finansowych określonych w ramach RPO 

WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi podstawę do 

określenia relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w systemie 

wdrażania instrumentów finansowych w województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 

pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 

Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o 

ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

10. 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 31 Rodzaj wsparcia instrumentów 

finansowych oraz najważniejsze warunki 

przyznawania 

Zmieniono zapis na: 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

11. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 10 typy 

projektów 

W przypadku usług społecznych - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej 

w typie 1 zmieniono zapis z działań prewencyjnych na działania 

profilaktyczne.  

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

12. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 10 typy 

projektów 

W przypadku usług społecznych - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej 

w typie 2:  

- zmieniono zapis ppkt a) na: działania prowadzące do odejścia od 

opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 
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opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych 

w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego 

do 14 osób oraz dodano przypisy:  

• w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą 

dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia 

wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym 

czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10) 

• limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa 

krajowego wskazują mniejszą liczbę osób w placówce. 

- w ppkt d) zmieniono zapis z: mieszkań o charakterze 

treningowym/wspieranym /chronionym na: mieszkań o charakterze 

wspomaganym/chronionym, 

- w ppkt e) usunięto ograniczenie dotyczące liczby dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w odniesieniu do kształcenia kandydatów 

na osoby sprawujące opiekę i osób sprawujących opiekę w ww. 

podmiotach. 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

13. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 10 typy 

projektów 

W przypadku usług społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych 

w typie 3 zmieniono zapis o wsparciu usług opiekuńczych i dodano: 

a) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z 

otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub  w 

postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania lub w dziennych form usług opiekuńczych , 

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o których mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
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930), 

c) usługi  w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), o 

ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie 

większa niż 30, 

d) usługi w domu pomocy społecznej  o ile liczbie miejsc nie większej 

niż 30. 

14. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 10 typy 

projektów 

W przypadku usług społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych 

w typie 4 zmieniono zapis na: Poprawa dostępu do mieszkań o 

charakterze wspomaganym/ chronionym, w tym:  

a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi 

opiekuńcze, usługi asystenckie  

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu,  w tym trening 

samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, 

integracja osoby  z społecznością lokalną. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

15. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 10 typy 

projektów 

W przypadku usług społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych 

w typie 5 w ppkt b) zmieniono zapis na: działania wspierające ich 

samodzielne funkcjonowanie, w tym np. likwidowanie barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia 

wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność 

osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego 

sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub 

ośrodka wsparcia. 

 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
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16. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 18 limity i 

ograniczenia w realizacji projektów  

W przypadku usług społecznych: 

- dodano następujące zapisy: 

1) Usługi społeczne realizowane są przez podmioty prowadzące w 

swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez 

podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej 

jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku 

realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i 

zdrowotnych musi zostać zapewniona możliwość oddzielnego 

monitorowania usług społecznych i zdrowotnych lub 

zapewnienie monitorowania usług społecznych jeżeli IZ RPO 

WO ustali, że są to usługi przewodnie projektu.  

2) Wsparcie musi być skoncentrowane na skoordynowanych 

działaniach zwiększających dostępność usług społecznych w 

województwie opolskim poprzez projekty zapewniające 

trwałość efektów i włączenie usług społecznych w politykę 

rozwoju w regionie. Działania muszą być realizowane w 

wybranej formule projektów: 

a) terytorialnych, 

b) problemowych, 

c) tematycznych. 

3) Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych 

musi spełniać minimalne wymagania świadczenia tych usług, 

określone w regulaminie konkursu. 

4) Wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy osób 

bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie nie 

mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na stawki godzinowe 

danego miesiąca. W przypadku osób świadczących usługi na 

podstawie umowy cywilnoprawnej do końca 2016 r., wysokość 

stawki godzinowej nie może być niższa niż iloraz minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
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roboczych przypadających w danym miesiącu 

17. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych, wiersz 18 limity i 

ograniczenia w realizacji projektów 

- zmieniono limit dotyczący możliwości realizacji usług zdrowotnych 

(limit 12), zgodnie z którym: 

usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. 

wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo 

wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może 

zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie 

trwania projektu. Usługi zdrowotne widniejące w katalogu 

świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być 

finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są 

usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną 

całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom 

zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą 

wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, 

- zmieniono zapis dotyczący tworzenia miejsc pobytu z: 

krótkookresowego na: okresowego (w zastępstwie za opiekunów 

faktycznych) lub stałego (limit 14), 

- dodano następujący zapis: Wsparcie istniejących mieszkań 

chronionych lub wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod 

warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym 

mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług (limit 16), 

- zmieniono zapis limitu dotyczącego wsparcia dla osób 

niesamodzielnych na: Wsparcie dla zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych odbywa się poprzez zwiększenie 

liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub 

poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
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usług świadczonych w  społeczności lokalnej (limit 22), 

- do limitu dotyczącego możliwości prowadzenia usług w społeczności 

lokalnej przez podmioty instytucjonalne dodano warunek, 

zwiększenia liczby osób obejmowanych tymi usługami (limit 25), 

- w limicie 26 zmieniono zapis z: utrzymanie na: finansowanie ze 

środków EFS w ramach danego projektu. 

18. 
Działanie 8.2 Włączenie społeczne, wiersz 10 typy 

projektów 

W  typie projektów 1: 

- do typu dotyczącego dostosowania stanowiska pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami dodano przypis: Działania wspierające 

tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być 

realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu 

obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z 

niepełnosprawnościami, 

- dodano ppkt w brzmieniu: 

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w 

warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia 

realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

19. 
Działanie 8.2 Włączenie społeczne, wiersz 18 limity i 

ograniczenia w realizacji projektów 

Dodano ograniczenia w brzmieniu: 

- W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy CT8 a działaniem 8.2 w 

zakresie wsparcia osób bezrobotnych, projekty w ramach działania 

8.2 kierowane są do tych osób z ww. grupy, wobec których 

zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest 

niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej 

kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w 

tym osób dla których ustalono III profil pomocy. Osoby dla których 

ustalono I lub II profil pomocy mogą być wspierane jeśli spełniają 

minimum jedną przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia 

społecznego, przy czym mogą one skorzystać jedynie z usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
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zdrowotnym. 

- Beneficjenci realizując projekty w działaniu 8.2 muszą 

współpracować z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w 

podmiotach ekonomii społecznej oraz informować właściwy 

terytorialnie OPS/PCPR o projekcie i formach wsparcia 

otrzymywanych przez uczestników. 

- W przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż OPS z 

uczestnikami projektu musi zostać podpisana umowa na wzór 

kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

20. 
Działanie 8.2 Włączenie społeczne, wiersz 18 limity i 

ograniczenia w realizacji projektów 

Doprecyzowano ograniczenie dotyczące uczestnictwa osób 

odbywających karę pozbawienia wolności oraz osób będących w 

pieczy zastępczej, a także innych osób poniżej 18 roku wskazując, że 

nie dotyczy ono: 

• osób wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 

dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, 

• przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

21. 
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej, wiersz 10 typy projektów 

W 1 typie projektów dodano przypisy, zgodnie z którymi: 

− wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie 

przedsiębiorstwom społecznym, 

− usługi szkoleniowe/doradztwo i wsparcie pomostowe są 

obligatoryjne dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
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lata 2014-2020. 

22. 
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej, wiersz 10 typy projektów 

Dodano typy projektów dotyczące ekonomizacji istniejących 

organizacji pozarządowych. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

23. 
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej, wiersz 10 typy projektów 

W 7 typie projektów dodano: 

- współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 

podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii 

społecznej w zakresie tworzenia: lokalnych planów udziału 

podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych, 

- ewaluację działań OWES. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu na lata 

2014-2020. 

24. 
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej, wiersz 18 limity i ograniczenia 

Dodano ograniczenie w brzmieniu: 

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla 

osób, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w 

momencie złożenia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem: 

i. osób ubogich pracujących, 

ii. osób z  niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładach 

Aktywności Zawodowej, 

iii. osób wskazanych w art. 4 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006r. o spółdzielniach socjalnych, które doświadczają 

wykluczenia społecznego na podstawie co najmniej jednej 

przesłanki wykluczającej, wskazanej w definicji osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem  środków 

Europejskiego Funduszu na lata 

2014-2020. 
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25. 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i 

poddziałań RPO WO 2014-2020 

Zmieniono kryteria dla działania/poddziałania: 

- formalne i merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań  

i poddziałań (z wyłączeniem 7.1), 

- formalne i merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań  

i poddziałań (dla działania 7.1). 

 

Dodano kryteria dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej 

– w zakresie mikropożyczek. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z konieczności  

dostosowania zapisów SZOOP do  

kryteriów przyjętych przez Komitet  

Monitorujący RPO WO 2014-2020  

26. 

Załącznik nr 5 Wykaz Projektów Zidentyfikowanych 

przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego 

Dla działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej dodano projekt 

realizowany w trybie pozakonkursowym pn. Utworzenie przez 

beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą 

instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom 

w ramach przedmiotowego działania 

Zgodnie z decyzją ZWO  

o powierzeniu Bankowi Gospodarstwa 

Krajowego funkcji podmiotu 

wdrażającego fundusz funduszy w 

ramach instrumentów finansowych w 

RPO WO 2014-2020 

(informacja ZWO  

DPO-I.410.5.14.2016.AB  

z 17 października 2016 r.) 

27. 

Załącznik nr 6 Lista wydatków kwalifikowalnych  

RPO WO 2014-2020 

 

W wierszu Szczegółowe wydatki kwalifikowalne w ramach działania 7.4 

dodano pozycję: Właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym 

(dotyczy projektów z zakresu: profilaktyki raka szyjki macicy, 

rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy, eliminowania 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020.  

- zachowanie spójności z zapisami 

dla działania 8.1 
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