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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 46 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 5758/2021 w dniu 3 listopada 2021 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. Zaktualizowano akty prawne w całym dokumencie. 

2. 
Zmieniono w całym dokumencie nazwę Departamentu pełniącego rolę IZRPO WO z Departament Koordynacji 
Programów Operacyjnych na Departament Funduszy Europejskich. 

Zmiana nazwy Departamentu z dniem 
01.07.2021 

2. 

Karta działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług  
zdrowotnych i społecznych 
Wiersz 18 Limity  
i ograniczenia w realizacji  
projektów (jeśli dotyczy) 

9 (iv) 

Usunięcie limitów:  
1. Osoby należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym stanowić będą co najmniej 60% grupy 
docelowej objętej wsparciem w obszarze usług zdrowotnych. 

2. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług  
zdrowotnych i społecznych, usługi społeczne stanowią  
maksymalnie 20% wartości projektu. 

Usunięcie przypisu w brzmieniu: 
96W ramach PI 9iv możliwa jest realizacja projektów kompleksowych, 
łączących usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach 
jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych musi 
zostać zapewniona możliwość oddzielnego monitorowania usług 
społecznych i zdrowotnych. W przypadku realizacji zintegrowanych usług 
społecznych lub zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, 
zastosowanie mają definicje osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu określone w Wytycznych. 

Usunięcie 1 limitu wynika ze stosowania 
kryterium  bezwzględnego pn. Usługi 
zdrowotne kierowane są wyłącznie do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które powoduje, że 
przedmiotowy limit jest niepotrzebny  
i mylący. 

Usunięcie 2 limitu i przypisu wzmocni 
kompleksowość wsparcia poprzez łączenie 
usług społecznych i zdrowotnych, zgodnie z 
Wytycznymi w obszarze włączenia 
społecznego. 

3. Karta poddziałania 9.1.1 
 
Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

10 (i) 
Aktualizacja kwot UE: 
 
z 15 251 086,59 euro na 15 235 350,59 euro 

Autokorekta IZ 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

4. Karta poddziałania 9.2.1 
 
Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

10 (iv) 
Aktualizacja kwot UE: 
 
z 19 063 710,00 euro na 19 079 446,00 euro 

Autokorekta IZ 

5. Karta poddziałania 9.2.1 
 
Wiersz 25 Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

10 (iv) 

Zmieniono zapis 
 

z: 90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5% 

na: 85%, brak udziału budżetu państwa 

Aktualizacja danych w związku  
z wyczerpaniem puli środków z budżetu 
państwa. 

6. Karta poddziałania 9.2.1 
 
Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

10 (iv) 

Zmieniono zapis 
 
z: 10% 
na: 15% 

Aktualizacja danych w związku  
z wyczerpaniem puli środków z budżetu 
państwa. 

7. 
VI. Wykaz skrótów - 

Zmieniono nazwę i skrót:  
z: MIR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,  
na: MFiPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Autokorekta IZ  

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

- Zaktualizowano tabelę w ramach osi VII, VIII, IX. Autokorekta IZ (aktualizacja danych) 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9. Tabela B.4.2.1 Alokacja i wkład 

krajowy 
- 

Zaktualizowano tabelę w ramach działania 7.2, 7.3,7.6, 8.1, 9.3 oraz 
poddziałania 9.1.1, 9.2.1 

Autokorekta IZ (aktualizacja danych) 

10. Załącznik nr 5 – Wykaz 

projektów zidentyfikowanych 

przez właściwą instytucję w 

ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

8 (i) 

Dodanie wiersza dotyczącego projektów pozakonkursowych w ramach 
działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 
 

Dodanie naboru zgodnie z zapisami RPO 
WO 2014-2020 (cykliczny nabór na 
projekty powiatowych urzędów pracy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Funduszy Europejskich UMWO   
Opole, 28 października 2021 r. 


