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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFS- wersja nr 7 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 1572/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS 

1.  

II. Opis poszczególnych osi 
priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych 
działań/poddziałań 

Dodano karty dla działań i poddziałań: 

 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, 

 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 
oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, 

 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (dot. zdrowia – 
matka + dziecko), 

 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, 

 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. 

Zgodnie z decyzją ZWO z dnia  
7 grudnia 2015 r. 

2.  

Usunięcie z kart 7.1, 7.2, 8.2 wskaźników dot. efektywności zatrudnieniowej 
i społeczno-zatrudnieniowej oraz modyfikacja w niniejszych kartach zapisu w części 
Limity i ograniczenia w realizacji projektów (…) w zakresie efektywności 
zatrudnieniowej i społeczno- zatrudnieniowej (jeśli dotyczy). 

Autokorekta 

3.  Zmieniono kwotę alokacji w karcie działania 7.3. 

Autokorekta (po zmianie kwota 
uwzględnia zarówno alokację na 

dotacje jak i na instrumenty 
finansowe) 

4.  
Zmieniono zapis dotyczący grupy docelowej w karcie działania 7.3 z: osoby 
niepełnosprawne na osoby z niepełnosprawnościami. 

Autokorekta - ujednolicenie 
zapisów dotyczących grupy 

docelowej 

5.  

Dodano/doprecyzowano typy projektów w zakresie opieki nad osobami starszymi, w 
tym niepełnosprawnymi (usługi zdrowotne)  oraz doprecyzowano przypis w typach 
projektów w obszarze osób niesamodzielnych (usługi społeczne) w karcie  działania 8.1. 

Zmiana wytycznych MR w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze 

zdrowia na lata 2014-2020 

Autokorekta 

6.  
Dodano ograniczenie związane z prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych z 
zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami starszymi (usługi 

Zmiana wytycznych MR w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
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zdrowotne) w karcie  działania 8.1. udziałem środków EFS w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 

7.  

III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

  Zaktualizowano tabelę w zakresie osi priorytetowych, działań i poddziałań: 

 OP 7 Konkurencyjny rynek pracy, 

 OP 9 Wysoka jakość edukacji, 

 9.1 Rozwój edukacji, 

 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, 

 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 
oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, 

 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (dot. zdrowia – 
matka + dziecko), 

 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, 

 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. 

Zmiana wynika z dodania nowych 
działań/poddziałań do 

dokumentu. 

8.  

 Zaktualizowano tabelę w zakresie osi priorytetowych, działań i poddziałań:  

- OP 9 Wysoka Jakość Edukacji, 

- OP 10 Pomoc Techniczna, 

 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego ,  

 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, 

 Informacja pod Tabelą Indykatywną. 
 

 
Autokorekta IZRPO WO 

 

Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFS 

9.  
Tabela wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie poddziałań: 

 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, 

 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 
oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, 

 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (dot. zdrowia – 
matka + dziecko), 

 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, 

 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. 

Zmiana wynika z dodania nowych 
działań/poddziałań do 

dokumentu. 
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10.  
Usuniecie z działań 7.1, 7.2, 8.2 wskaźników dot. efektywności zatrudnieniowej  
i społeczno-zatrudnieniowej 

Autokorekta 

11.  
W zakresie działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych 

We wskaźniku rezultatu bezpośredniego Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wprowadzono 
zmianę w zakresie wartości docelowej. 

Zgodnie z zaleceniem MIiR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, grudzień 2015 r. 


