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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 16 stycznia 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 16 

1. Karta działania 7.4, wiersz 10. Typy projektów 

Zmiana z: 

działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności 
do lekarzy medycyny pracy, lekarzy orzeczników i POZ, 
psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP, 

na: 

działania informacyjno-szkoleniowe skierowane w szczególności 
do lekarzy medycyny pracy, lekarzy orzeczników ZUS, kadr POZ, 
psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP, 

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 lata 2014-2020 

2. 
Karta działania 7.4, wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

3) Prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie 
kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji 
medycznej możliwe jest wyłącznie przez absolwentów 
kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie 
publiczne. 

na: 

3) Prowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie 
kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji 
medycznej możliwe jest wyłącznie przez osoby uprawnione 
do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
z zakresu rehabilitacji medycznej. 

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 lata 2014-2020 

3. 
Karta działania 7.4, wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

4) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz 
informacyjno-szkoleniowych z zakresu eliminowania 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zachowania zgodności  
z Wytycznymi w zakresie realizacji 
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zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy możliwe jest 
wyłącznie przez absolwentów kierunków medycznych oraz 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

na: 

4) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz 
informacyjno-szkoleniowych z zakresu eliminowania 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy możliwe jest 
wyłącznie przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń 
oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji 
do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub 
w określonej dziedzinie medycyny. 

przedsięwzięć z udziałem  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

4. 
Karta działania 7.4, wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

Profilaktyka raka jelita grubego w odniesieniu do kryteriów 
kwalifikacji uczestników, personelu wykonującego badania, 
wyposażenia w sprzęt i aparaturę oraz innych warunków realizacji 
działań musi być prowadzona zgodnie z opracowanym na 
poziomie kraju Programem profilaktyki raka jelita grubego. 

na: 

Profilaktyka raka jelita grubego w odniesieniu do kryteriów 
kwalifikacji uczestników, personelu wykonującego badania, 
wyposażenia w sprzęt i aparaturę oraz innych warunków realizacji 
działań musi być prowadzona zgodnie z regulaminem konkursu. 

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 lata 2014-2020 

5. 
Karta działania 7.5 wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

Zmiana z:  

7) Poziom dofinasowania pojedynczej usługi rozwojowej dla 
jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego 
przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 3 500,00 zł,  

natomiast dla MSP wynosi: 

• mikroprzedsiębiorstwa – max. 10 500,00 zł, 

• małe przedsiębiorstwa – max. 21 000,00 zł, 

• średnie przedsiębiorstwa– max. 42 000,00 zł. 

Aktualizacja zapisów w związku ze 
zwiększeniem alokacji w zakresie usług 
rozwojowych 
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na: 

7)    Poziom dofinasowania usług rozwojowych dla MSP wynosi: 

• mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000 zł, 

• małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł, 

• średnie przedsiębiorstwa– max. 48 000,00 zł. 

Jednocześnie w ramach danego przedsiębiorstwa średni 
poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, 
pracownika) wynosi max. 4 000,00 zł. 

6. Karta działania 8.1 przypis 58 

Dodano doprecyzowanie: 

Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu 

poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.: 

zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej 

i z powrotem oraz opieki nad osobą niesamodzielną, którą 

opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach 

projektu, w czasie korzystania ze wsparcia. 

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 lata 2014-2020 

7. 
Karta działania 8.1, wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu 
deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami starszymi 
możliwe jest wyłącznie przez absolwentów kierunków 
medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne. 

na: 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu 
deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami starszymi 
możliwe jest wyłącznie przez osoby uprawnione do udzielania 
świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń. 

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 lata 2014-2020 

8. 
Karta działania 8.2, wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

W przypadku limitu nr 2 dodano zastrzeżenie: 

• (w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy 
Uwagi Ministerstwa Rozwoju 
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społecznej bezrobocie nie może być jedynym powodem 
udzielania pomocy społecznej). 

Dodano limity w brzmieniu: 

• Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; 

• OPS-y i PCPR-y nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych 
usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe 
wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie 
aktywizacji zawodowej. 

9. Cały dokument 
Aktualizacja dzienników ustaw aktów prawnych cytowanych 

w dokumencie. Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 

Załącznik nr 3  

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

zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

10. 

Aktualizacja kryteriów wyboru projektów w 

zakresie: 

• Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

w zakresie profilaktyki raka piersi, raka jelita 

grubego, raka szyjki macicy, rehabilitacji medycznej 

ułatwiającej powrót do pracy oraz eliminowania 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,  

• Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

Aktualizacja przedmiotowych kryteriów 

Modyfikacja kryteriów wyboru projektów 

wynika z następujących przyczyn: 

• dla Działania 7.4 Wydłużenie 

aktywności zawodowej w zakresie 
profilaktyki raka piersi, raka jelita 
grubego, raka szyjki macicy, 
rehabilitacji medycznej ułatwiającej 
powrót do pracy oraz eliminowania 
zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy, w celu zastosowania w 
kryteriach uniwersalnego zapisu 
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przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług 

rozwojowych dla MŚP i ich pracowników 

• Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i 

zawodowego,  

• Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób 

cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem,  

• Działań: 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia dla 

osób niesamodzielnych 

• Działania 8.2 Włączenie społeczne  

odnośnie podmiotu finansującego 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

• dla Działania 7.5 Szkolenia, 

doradztwo dla przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw w 
zakresie usług rozwojowych dla MŚP i 
ich pracowników, w związku  
z podjęciem decyzji o zwiększeniu 
alokacji, co wpływa na wartości ujęte 
w kryteriach; 

• dla Działania 7.6 Godzenie życia 

prywatnego i zawodowego,  
w wyniku zgłoszenia przez 
Ministerstwo Rozwoju uwagi do 
Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dotyczącej 
zmiany definicji kryterium  
o charakterze bezwzględnym; 

• dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i 

społecznych  

w zakresie chorób cywilizacyjnych 
oraz opieki nad matką  
i dzieckiem, w związku z uwagami 
Ministerstwa Zdrowia zgłoszonymi do 
kryteriów wyboru projektów, podczas 
opiniowania Planu Działania w 
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sektorze zdrowia na rok 2017 oraz 
zmianą Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020,  obowiązujących od  
8 grudnia br.; 

• dla Działań: 8.1 Dostęp do wysokiej 

jakości usług zdrowotnych i 

społecznych w zakresie wsparcia dla 
osób niesamodzielnych oraz 8.2 

Włączenie społeczne w związku z 
wejściem w życie zmienionych 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, 
obowiązujących od 24 października 
br. 

 
 
 
 
Opracowanie: 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 
Opole,  13 stycznia 2017 r. 

 


