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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020, zakres EFS, wersja nr 10 

 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1940/2016 z 11 kwietnia 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

1.  

Część opisowa – ppkt 1.3.1 
Konkursowa procedura wyboru 
projektów i ppkt 1.3.2 
Pozakonkursowa procedura wyboru 
projektów. 

Decyzją IZ wprowadzono korektę zapisów dotyczących etapów konkursu. 
Zmianę wprowadzono w celu 
usprawnienia procesu oceny 

projektów. 

2.  

Działanie 7.3 Zakładanie działalności 
gospodarczej, wiersz 17 Tryb(y) 
wyboru projektów oraz wskazanie 
podmiotu odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów 

Dodano zapis:  

Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników 
finansowych jest IPRPO WO 2014-2020. 

Doprecyzowanie zapisów w 
związku z decyzją o wyborze 
pośredników finansowych w 

ramach instrumentów finansowych 
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

3.  
Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej, wiersz 10 typy projektów, 
przypis 22 

Zmieniono przypis nr 22 na: Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie 
wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zachowania zgodności 
z kryteriami wyboru projektów dla 

działania 7.4, przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący 

4.  
Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej, wiersz 10 typy projektów, 
przypis 23 

Dodano przypis nr 23 w brzmieniu: Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie 
wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zachowania zgodności 
z kryteriami wyboru projektów dla 

działania 7.4, przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący 

5.  
Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej, wiersz 10 typy projektów 

Zmieniono zapis dotyczący 6 typu projektu na: Opracowanie i wdrożenie programów 
ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym 
m.in.: 

a) usługi zdrowotne, w tym rozszerzenie katalogu badań profilaktycznych, 
b) działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności do lekarzy 

medycyny pracy, lekarzy orzeczników i POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zachowania zgodności 
z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na 
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BHP,  
c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna. 

lata 2014-2020. 

6.  
Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej, wiersz 10 typy projektów, 
przypis 25 

Dodano przypis nr 25 w brzmieniu: Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie 
wskazanym we właściwym regionalnym programie zdrowotnym (jeśli dotyczy). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zachowania zgodności 
z kryteriami wyboru projektów dla 

działania 7.4, przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący 

7.  

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 18 limity i 
ograniczenia, przypis 63 

Usunięcie przypisu: 
Jeśli w dniu ogłoszenia przez IZRPO WO i trwania naboru wniosków do działania 8.1 (zakres: 
usługi zdrowotne) nie zostaną zatwierdzone wytyczne horyzontalne MR dla obszaru zdrowia 
to podstawą oceny wniosków będą zapisy RPO WO 2014-2020, SZOOP 2014-2020, planu 
działania dla obszaru zdrowia na rok 2015 oraz Policy paper. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zatwierdzenia 
wytycznych MR dla obszaru 

zdrowia 

8.  
Działanie 8.2 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i 
społecznych, przypis 57 

Rozdzielono przypis: 
Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej/ realizujące zadania 
związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się: 
 podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie 

i/lub 
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD 

odpowiada obszarowi pomocy i integracji społeczne/ opieki nad osobami 
niesamodzielnymi i/lub 

 podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) 
stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w 
przedmiotowym zakresie i/lub 

 podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku 
obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż 
przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i 
integracji społecznej/ opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

na dwa przypisy. Jeden dotyczący podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji 
społecznej drugi podmiotów realizujące zadania związane z opieką nad osobami 
niesamodzielnymi. 

Zmiana techniczna. 

9.  
Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego str. 140 (Limity i 
ograniczenia) 

Usunięto zapis: 
Ze względu na określone na poziomie programowania cele, premiowane będą projekty 
realizujące działania określone w ramach typu projektu nr 1 oraz projekty kompleksowe - 
które realizować będą dwa typy projektów (nr 1 i nr 2). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca ze zmian 

wprowadzonych do SZOOP w 
wersji 9, gdzie określono że typ 

projektu nr 2 stanowi uzupełnienie 
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dla typu projektu nr 1. 

10.  
Karty działań, wiersz 18 Limity i 
ograniczenia, przypisy 

Usunięcie daty przyjęcia wytycznych horyzontalnych Ministerstwa Rozwoju.  

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020, 
spowodowana  aktualizacją 
wytycznych, w dokumencie  

(rozdział V)znajduje się odwołanie 
do aktualnych wersji dokumentów 

dostępnych na stronie 
internetowej  

11.  
Rozdział IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji,  
 

Kolorem szarym we wszystkich tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania 
RPO WO 2014-2020, które są spójne z Programem SSD. 

Doprecyzowanie zapisów 
dotyczących podejścia 

terytorialnego w RPO WO 2014-
2020. 

12.  

Rozdział IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji,  
B.4 Inne instrumenty terytorialne,  
B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad 
funkcjonowania instrumentu 
terytorialnego, 
Obszar Strategicznej Interwencji 
Depopulacja 

Dodano zapis: 
Na potrzeby oszacowania alokacji dedykowanej OSI Depopulacja do OSI włączono działania 
realizowane na obszarze całego województwa, które spójne są z pakietami Programu 
Specjalnej Strefy demograficznej w Województwie Opolskim. Jednocześnie należy 
zaznaczyć, iż z Programem SSD spójne są także działania RPO WO 2014-2020 planowane do 
realizacji w ramach pozostałych OSI. W związku z powyższym kolorem szarym we wszystkich 
tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, które są 
spójne z Programem SSD. 

Doprecyzowanie zapisów 
dotyczących podejścia 

terytorialnego w RPO WO 2014-
2020. 

Załącznik nr 3 

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

13.  
Kryterium merytoryczne uniwersalne 
nr 1 

W definicji usunięto zapis, który został umieszczony z powodu błędu technicznego. 
Wprowadzono w celu 

skorygowania zapisów,                        
w kontekście poprawności. 

14.  Cały załącznik 

Wprowadzono/zaktualizowano kryteria dla nw. działań/poddziałań: 
- 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, 
- 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw,  
- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad 
matką i dzieckiem),  
- 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  
- 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, 
- 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej,  

Zatwierdzone przez KM  
w dniu 23.03.2016 r. 
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- 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej,  
- 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, 
- 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 

15.  Cały załącznik 

Wprowadzono/uzupełniono listy wydatków w zakresie działań: 
- 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,  
- 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw, 
- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad 
matką i dzieckiem). 

Zmiana wynika z dodania nowych 
kryteriów dla działań/poddziałań 

do dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 7 kwietnia 2016 r. 


