Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020
Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1683/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 8

Karta działania 7.6 Godzenie życia
prywatnego i zawodowego, wers 23
Pomoc publiczna
1. i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie pomocy,
unijna lub krajowa podstawa
prawna)

Zmiana z:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).
na:
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc de minimis, w tym m.in. na:
 subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych,
 doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,
- pomoc publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia.
1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
2) Rozporządzenie Komisji (UE)
nr
651/2014 z dnia 17
czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1073).

Autokorekta IZRPO WO

Karta działania 7.6 Godzenie życia
prywatnego i zawodowego, wers 25
Maksymalny % poziom
2.
dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych na
poziom projektu (środki UE +

zmiana z:
Projekty dotyczące działań aktywizacyjnych na rzecz osób pozostających bez
zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - 95%, Pozostałe projekty 85%.
na:

Autokorekta IZRPO WO

1

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

ewentualne współfinansowanie
z budżetu państwa lub innych źródeł
przyznawane beneficjentowi przez
właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

90% przy założeniu, że maksymalny poziom dofinansowania EFS wyniesie 85%

Karta działania 7.6 Godzenie życia
prywatnego i zawodowego, wers 26
3. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowanych

zmiana z:
Projekty dotyczące działań aktywizacyjnych na rzecz osób pozostających bez
zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 - 5%, Pozostałe projekty - 15%.
na:
10%

Autokorekta IZRPO WO

Karta działania 8.3 Wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej,
4.
wers 12 Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcie

Dodano przypis, zgodnie z którym nie dotyczy on projektów składanych w procedurze
pozakonkursowej, w ramach której nie identyfikuje się bezpośrednich odbiorców
wsparcia.

Pismo WUP Opole nr ZR.II.34412/AKi/16 z 21 stycznia 2016r.
dotyczące brak grup docelowych
w projekcie pozakonkursowym
ROPS Opole.

Karta działania 9.3 Wsparcie
kształcenia ustawicznego, wers
5.
Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcie
6. Cały dokument

Zmiana z:
osoby wykazujące najniższą lukę kompetencyjną
na:
osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną.
Zmiana określenia z:
osoby niepełnosprawne
na:
osoby z niepełnosprawnościami

Autokorekta IZRPO WO

Zgodnie z uwagami KE

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

7. Cały załącznik

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:
- Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne dla
działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez
PUP (aktualizacja kryteriów)
- Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne dla
wszystkich działań, poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działania 7.1) –
aktualizacja kryteriów
- 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
- 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
2

Zmiana wynika z dodania nowych
działań/poddziałań oraz
aktualizacji kryteriów.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Załącznik nr 5
Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020
8. OP VII Konkurencyjny rynek pracy

Uzupełniono tabelę o kolejny projekt obejmujący program aktywizacji zawodowej
realizowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W związku z planowanym
naborem w I kwartale 2016r.

Załącznik nr 6
Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020
9. Cały załącznik

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:
- 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego
- 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO
Opole, 4 lutego 2016 r.
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Zmiana wynika z dodania nowych
działań/poddziałań oraz
aktualizacji kryteriów.

