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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFS - wersja nr 5 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1323/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres: EFS 

1. 

I. Ogólny opis programu operacyjnego oraz 

głównych warunków realizacji 

1.3.1 Konkursowa procedura wyboru 
projektów  

Usunięto zapis dotyczący umieszczenia ogłoszenia o konkursie w prasie o zasięgu 
regionalnym. 

Rezygnacja z zamieszczania 
ogłoszeń o konkursach 
 w prasie regionalnej. 

2. 
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki 
kwalifikowalne w EUR)  

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań:  

 OP VIII Integracja Społeczna, 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, 

 8.2 Włączenie społeczne. 
 

Autokorekta IZRPO WO 

Załącznik nr 2 

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

3. 
Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu 

We wskaźniku Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 
zmieniono jednostkę miary z: os. na: szt.  

Autokorekta IZRPO WO 

4. 
Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu 

Dostosowano nazwy wskaźników dot. efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
oraz zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych zgodnie z brzmieniem 
wskaźników w karcie działania  8.2 Włączenie społeczne. 

Autokorekta IZRPO WO 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Załącznik nr 3  
Kryteria wyboru projektów Zakres: EFS 

5. 
Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy 
stypendialnej, Kryteria merytoryczne 
szczegółowe, Kryterium nr 3 

Zaktualizowano definicję w zakresie liczby uczniów/słuchaczy/ wychowanków 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe 
objętych wsparciem tj. wprowadzono wartość 375. 

Zgodnie z decyzją WUP w 
sprawie podziału projektu 

pozakonkursowego w ramach 
Poddziałania 9.1.5 na 4 edycje 

dwuletnie. 

6. 
Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej 

Uzupełniono o kryteria dla trybu pozakonkursowego. 
Zgodnie z decyzją ZWO z dnia 

30 września 2015 r. 

Załącznik nr 5 
Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego  w RPO WO 2014-2020 

7. 
Pkt. 2 - 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej Skorygowano zapisy w kolumnie 6,7,9,12,13 i 14. 

Wynika z ustaleń z WUP oraz 
ROPS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 29 października 2015 r. 


