Wykaz zmian wprowadzonych do
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Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 26
1.

W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne.

2.

Dostosowanie dokumentu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (standardów WCAG).
I. Ogólny opis programu
Skorygowano zapis dot. procesu sprawdzenia kwalifikowalności projektów w ramach
operacyjnego oraz głównych
Korekta wynika z konieczności
warunków realizacji, 1.3.1
programu (dot. poprawności stosowania kryteriów oraz przejrzystości wyboru) dokonywany
doprecyzowania zapisów.
Konkursowa procedura wyboru
przez IP WUP.
projektów.
Konieczność zwiększenia wysokości
środków finansowych na założenie
działalności gospodarczej wobec
niższego zainteresowania tym
Karta działania 7.3 Zakładanie
Zmieniono wysokość wsparcia pomostowego z kwoty nie wyższej niż 1000 zł na kwotę nie
wsparciem, przy zachowaniu
działalności gospodarczej, wiersz
wyższą niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień
zgodności z Wytycznymi w zakresie
10 Typy projektów
przyznania wsparcia bezzwrotnego.
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020
Wymóg wynika z Wytycznych w
Karta działania 8.2 Włączenie
zakresie przedsięwzięć w obszarze
społeczne, wiersz 18 Limity i
Dodano limit dot. wymogu wsparcia osób bezrobotnych w ramach projektów OPS
włączenia społecznego i zwalczania
ograniczenia
ubóstwa na lata 2014-2020.
Załącznik nr 2
TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
Zmian nazwy wskaźnika z: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WO
2014-2020 Tabela wskaźników
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu na Liczba osób, które powróciły Zmiana zgodnie z uwagą
rezultatu bezpośredniego i produktu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
dla działań i poddziałań RPO WO
zatrudnienie, po opuszczeniu programu.
2014-2020

3.

4.

5.

6.
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Załącznik nr 3
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020; Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

7.

Załącznik nr 3 do SZOOP RPO WO
2014-2020 Kryteria wyboru
projektów dla poszczególnych
osi priorytetowych, działań
i poddziałań RPO WO 2014-2020.

Aktualizacja w związku z
koniecznością dostosowania
kryteriów wyboru projektów do:
 zapisów Wytycznych w
Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla działań:
zakresie realizacji
•
Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i
przedsięwzięć w obszarze
szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z
włączenia społecznego i
wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP
zwalczania ubóstwa z
oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek),
wykorzystaniem środków
•
7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Europejskiego Funduszu

7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Społecznego i Europejskiego
•
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie eliminowania zdrowotnych
Funduszu Rozwoju
czynników ryzyka w miejscu pracy
Regionalnego na lata 2014•
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego
2020
•
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy
 zapisów Wytycznych w
•
7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej
zakresie trybów wyboru
powrót do pracy
projektów na lata 2014-2020
 zapisów Wytycznych w
•
7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
zakresie realizacji
•
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań
przedsięwzięć z udziałem
zapobiegających chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy
środków Europejskiego
•
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie
Funduszu Społecznego w
kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem
obszarze zdrowia na lata
•
8.2 Włączenie społeczne
2014-2020
•
8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
 zapisów Wytycznych w
•
9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego
zakresie realizacji
•
Oś Priorytetowa XI Pomoc techniczna
przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata
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2014-2020
 zapisów Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata
2014-2020
 znowelizowanej ustawy
wdrożeniowej
 rekomendacji Komitetu
Sterującego

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, 15 marca 2018r.
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