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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 21 lutego 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 17 

1. 
Karta działania 9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej, wiersz 10 Typy projektów 

Zmiana z: 

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy 

stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków 

lub słuchaczy potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie 

przedmiotów: 

a) przyrodniczych, 

b) informatycznych, 

c) języków obcych nowożytnych, 

d) matematyki, 

e) przedsiębiorczości  

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i placówek systemu 

oświaty. 

na: 

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy 

stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków 

lub słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących 

wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów: 

f) przyrodniczych, 

g) informatycznych, 

h) języków obcych nowożytnych, 

i) matematyki, 

j) przedsiębiorczości. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z reformy oświaty 

2. 
Karta działania 9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej, wiersz 12 Grupa docelowa/ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

Dodano zapis, zgodnie z którym w przypadku szkół podstawowych 

wsparcie jest skierowane do uczniów klas 7-8 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z reformy oświaty 
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3. 

Załącznik nr 3: Aktualizacja kryteriów wyboru 

projektów w zakresie: 

- działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej, 

- poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego 

w Aglomeracji Opolskiej, 

- poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej, 

- poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej 

w Aglomeracji Opolskiej 

- poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia 

zawodowego 

- poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 

Aktualizacja przedmiotowych kryteriów 

Modyfikacja kryteriów wyboru projektów 

wynika z następujących przyczyn: 

- dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej w celu dostosowania 

zapisów kryteriów do dodatkowego 

naboru w ramach obszaru środkowego 

- dla poddziałania 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1 

oraz 9.2.2 w celu dostosowania brzmienia 

kryteriów do zaktualizowanych 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 

Opole, 15 lutego 2017 r. 

 


