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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 18 października 2016 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 13 

1. 
Karty poszczególnych działań/poddziałań, wiersz 19 

Warunki i planowany zakres stosowania cross -

financingu (%) 

Zmieniono zapis z: wydatków kwalifikowalnych projektu na: 

wydatków projektu. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.) 

2. 
Karty poszczególnych działań/poddziałań, wiersz 20 

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych 

środków trwałych jako % wydatków projektu 

Zmieniono zapis z: wydatków kwalifikowalnych projektu na: 

wydatków projektu. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 10 kwietnia 2015 r.) 

3. Cały dokument 
Aktualizacja podstaw prawnych ustaw i rozporządzeń wskazanych 

w dokumencie. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z nowelizacji aktów prawnych 

4. 
Karty poszczególnych działań/poddziałań, wiersz 

22a Warunki stosowania uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Dodano zapis: Ważne! W przypadku pomocy publicznej udzielanej 

na mocy rozporządzenia 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, 

zgodnie z art. 7 pkt 1, ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich 

nie jest możliwe. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca ze stanowiska MR 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

5. 
Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy realizowana przez PUP, 

wiersz 7 Cel/e szczegółowy/e działania 

Zmieniono nr celu szczegółowego z 6 na 1. 
Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 - 

oczywista pomyłka 

6. 
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, 

wiersz 10 Typy projektów 

W typie projektu nr 1c) zmieniono zapis z: dotacji na: wsparcia 

zwrotnego 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 - 

oczywista pomyłka 

7. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 10 Typy 

projektów 

Zmieniono zapis dotyczący 2 typu projektu na: Wsparcie w 

ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z 

przyczyn niedotyczących pracownika oraz doprecyzowano zapisy 

ppkt h), z czego wynika, iż wsparcie pomostowe udzielane jest w 

postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 

specjalistycznym lub w postaci pomocy finansowej 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 28 czerwca 2016 r.) 

8. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 10 Typy 

projektów, przypis 31 

Zmieniono definicję usługi rozwojowe, zgodnie z którą przez 

usługi rozwojowe rozumie się usługi mające na celu nabycie, 

potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji 

społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na 

celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub 

pozwalająca na ich rozwój. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 28 czerwca 2016 r.) 

9. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 12  

Grupa docelowa 

Zmieniono zapisy dotyczące jednej z kategorii grup docelowych 

na: Pracownicy przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, 

przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn 

niedotyczących pracowników, w tym również pracownicy dużych 

przedsiębiorstw 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 28 czerwca 2016 r.) 

10. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 12  

Zmieniono zapis przypisu na: Dotyczy pracownika, który znajduje 

się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Grupa docelowa, przypis 34 poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia 

przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 28 czerwca 2016 r.) 

11. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 18  

Limity i ograniczenia w realizacji projektów, przypis 

38 

Dodano zapis, zgodnie z którym wyższy poziom dofinansowania 

usługi rozwojowej dotyczy również grup docelowych i usług 

rozwojowych. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z zachowania zgodności z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 (wersja z dnia 28 czerwca 2016 r.) 

12. 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla 

przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 

oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, wiersz 18 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów 

W pkt 7 zmieniono wartość kwoty określającej poziom 

dofinasowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego 

przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez 

przedsiębiorcę z: 5 000,00 zł na: 3 500,00 zł. Wprowadzono 

również limity dla poszczególnych typów przedsiębiorstw: 

• mikroprzedsiębiorstwa – max. 10 500,00 zł, 

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

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

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020   

wynikająca z aktualizacji brzmienia 

kryteriów merytorycznych szczegółowych 

13. 
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych 
Uzupełnienie przypisu nr 63: Patrz przypis nr 61. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020. 

Uzupełnienie brakujących zapisów 

14. 
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych 
Modyfikacji przypisu nr 66 - usunięcie zapisu: rozdział 3, pkt 11. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020. 

Usunięcie odwołania do konkretnego 

miejsca w wytycznych horyzontalnych 

dot. włączenia społecznego, ponieważ w 

najbliższym czasie będzie ich aktualizacja 

15. Karty poszczególnych działań/poddziałań Osi Zmodyfikowano zapisy dot. typów projektów, grupy docelowej Autokorekta IZRPO WO 2014-2020   
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji oraz wybranych limitów i ograniczeń w realizacji projektów.  wynikająca z zachowania zgodności z 

zaktualizowaną wersją  Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 (wersja z dnia 

6 września 2016 r.) 

16. Załącznik nr 3 

Zmieniono kryteria dla działania/poddziałania: 

- 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

realizowana przez PUP 

- 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej 

- 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw 

- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych 

- 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. 

Zmiana  wynikająca z konieczności 

dostosowania zapisów SZOOP do 

kryteriów przyjętych przez Komitet 

Monitorujący RPO WO 2014-2020 

17. Załącznik nr 6 
W wierszach Rozliczanie wydatków w ramach projektu pkt. 5 

zaktualizowano koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową. 

Zmiana  wynikająca z konieczności 

dostosowania zapisów SZOOP do 

zaktualizowanych Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 

2016 r.) 

18. Załącznik nr 6 

W wierszu Wydatki niekwalifikowalne w ramach 

działania/poddziałania 8.1 zmieniono nazwę z Regionalnego 

Programu Zdrowotnego pn. Zwiększenie kompleksowej opieki nad 

matką i dzieckiem na Programem poprawy opieki nad matką  

i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020   

wynikająca z aktualizacji nazwy 

dokumentu. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

do 2020 roku :Opolskie dla Rodziny”. 

19. Załącznik nr 6  

W wierszu Kwalifikowalność wydatków w projektach objętych 

pomocą publiczną” dla działania 9.3 Wsparcie kształcenia 

ustawicznego dotychczasową treść zastąpiono zapisem: W 

działaniu nie przewiduje się pomocy publicznej. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020  

wynikająca z konieczności dostosowania 

treści załącznika nr 6 do uregulowań 

zawartych w Karcie działania 9.3 

Wsparcie kształcenia ustawicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 

Opole, 14 października 2016r 


