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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 47 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 5855/2021 w dniu 15 listopada 2021 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta poddziałania 9.2.1 
Wsparcie kształcenia 
zawodowego 
Wiersz 17 Tryb(y) wyboru  
projektów oraz wskazanie  
podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków  
oraz przyjmowanie  
protestów 

10 (iv) 
Dodano zapis: 
Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020. 

Wprowadzenie trybu pozakonkursowego 
pozwoli, dzięki skróceniu czasu 
potrzebnego na wybór realizatora 
projektu, na szybkie wdrożenie 
oferowanego w ramach projektu wsparcia, 
tj. podniesienia kwalifikacji i kompetencji 
uczniów szkół realizujących kształcenie 
zawodowe i osób dorosłych z woj. 
opolskiego. Tryb pozakonkursowy skróci 
ten okres do około 3 miesięcy, co jest 
niezwykle ważne z uwagi na negatywne 
skutki społeczno-gospodarcze pandemii 
COVID-19 i związane z nimi potrzeby 
opolskiego rynku pracy.  

2. 

Załącznik nr 2 – Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020 

10 (iv) 
Zmieniono wartość docelową wskaźnika produktu Liczba osób 
uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie dla 
poddziałania 9.2.1 z 1200 na 1950. 

Zmiana wartości docelowej wynikająca  
z założeń projektu przewidzianego do 
wyboru w trybie pozakonkursowym  
w poddziałaniu 9.2.1. 

3. 

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

10 (iv) 
Dodano kryteria wyboru projektów dla pozakonkursowego trybu wyboru 
projektów w poddziałaniu 9.2.1. Dodano nagłówek „Konkursowy tryb 
wyboru projektów” w przypadku kryteriów w poddziałaniu 9.2.1. 

Dodanie kryteriów wyboru projektów dla 
pozakonkursowego trybu wyboru 
projektów w poddziałaniu 9.2.1 wynika  
z wprowadzenia trybu pozakonkursowego 
w  PI 10 iv RPO WO 2014-2020. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

4. Załącznik nr 5 – Wykaz 

projektów zidentyfikowanych 

przez właściwą instytucję w 

ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

 
10 (iv) 

 
 

Dodanie wiersza dotyczącego projektu pozakonkursowego w ramach 
poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego 

Dodanie trybu pozakonkursowego  
w  zaktualizowanym RPO WO 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Funduszy Europejskich UMWO   
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