
 

1 

Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 43 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 4009/2020 w dniu 21 grudnia 2020 r. 

 

Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych 
Wiersz 19. Warunki i 
planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

9(iv) 

Przed zmianą 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego 
w trybie nadzwyczajnym brak jest limitu wysokości środków 
trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu. 
Po zmianie 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego w 
trybie nadzwyczajnym wysokość środków trwałych poniesionych w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach 
cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków 
projektu. 

Zgodnie z uwagą IK EFS 

2. Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych 
Wiersz 20. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

9(iv) 

Przed zmianą 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego 
w trybie nadzwyczajnym brak jest limitu wysokości środków 
trwałych poniesionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu 
oraz wydatków w ramach cross-financingu. 
Po zmianie 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego w 
trybie nadzwyczajnym wysokość środków trwałych poniesionych w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach 
cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 30% wydatków 
projektu. 

Zgodnie z uwagą IK EFS 

3. Załącznik nr 3, Kryteria 
wyboru projektów dla 
poszczególnych osi 

10(i) 
W dokumencie dodano Kryteria wyboru projektu związanego z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa  
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19 w ramach 

Zmiana spowodowana jest przyjęciem 
kryteriów wyboru projektu przez KM 
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Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

priorytetowych, działań i 
poddziałań RPO WO 
2014-2020 Zakres: 
Europejski Fundusz 
Społeczny 

poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego działania 9.1 
Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji  RPO WO 2014-2020 
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny. 

RPO WO 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 16 grudnia 2020 r. 


