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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 33 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 1076/2019 w dniu 08 lipca 2019 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne. 

2. 

Karta działania 7.4 

Wydłużenie aktywności 

zawodowej, wiersz 10 

typy projektów 

 8 (vi) 

Zmiana zapisów z: 

4. Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej 

ułatwiające powrót do pracy1, w tym m.in.: 

a) rehabilitacja po wypadkach i zabiegach, 

b) rehabilitacja po intensywnej opiece anestezjologicznej, 

c) rehabilitacja po przebyciu ciężkich chorób (zwłaszcza 

hematologicznych, cukrzycy, układu krążenia, układu 

oddechowego oraz reumatologicznych). 

5. Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu 

nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. 

do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne2. 

1 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie 

wskazanym we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym 

Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring 

jakości i celowości podejmowanych działań.  

2 Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 

4. 

Na:  

4.Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej 

ułatwiające powrót do pracy1: 

Dostosowanie zapisów do 

Regionalnego Programu 

Zdrowotnego pn. Program 

rehabilitacji medycznej ułatwiający 

powroty do pracy na lata 2016-2020 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

a) działania w ramach rehabilitacji kardiologicznej (blok I), 

b) działania w ramach rehabilitacji neurologicznej (blok II) 

oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu 

nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. 

do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne (blok III)2. 

 
1 Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie 

wskazanym we właściwym Regionalnym Programie 

Zdrowotnym. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony 

monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

2 Szkolenia będą możliwe do realizacji wyłącznie w powiązaniu z 

usługami zdrowotnymi z zakresu rehabilitacji medycznej 

ułatwiającymi powrót do pracy (blok I i/lub blok II). 

3. 

Karta działania 7.4 

Wydłużenie aktywności 

zawodowej, wiersz 18 

limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

8 (vi) 

Dodano limit nr 4 w brzmieniu: Prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych z zakresu 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. Wymóg ten nie dotyczy działań informacyjno-

edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych 

oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą 

przekazaniu informacji o regionalnym programie zdrowotnym i 

udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z nim związane. 

W limicie nr 5 dodano zapis: Wymóg ten nie dotyczy działań 

informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad 

zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na 

lata 2014-2020 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

służą przekazaniu informacji o regionalnym programie 

zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z 

nim związane. 

Dodano limit nr 8 w brzmieniu: Wymogi, o których mowa w pkt 

7 i 8 nie dotyczą działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu 

profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita 

grubego, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz 

nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu 

informacji o programie zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na 

podstawowe pytania z nim związane. 

4. 

Karta działania 8.1 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

zdrowotnych i 

społecznych, wiersz 18 

limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

9 (iv) 

W limicie nr 5 dodano zapis: Wymóg ten nie dotyczy działań 

informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad 

zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie 

służą przekazaniu informacji o regionalnym programie 

zdrowotnym i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z 

nim związane. 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na 

lata 2014-2020 

5. 

Karta działania 7.4  

Wydłużenie aktywności 

zawodowej 

Karta działania 8.1 

Dostęp do wysokiej 

jakości usług 

zdrowotnych i 

społecznych (w ramach 

usług zdrowotnych) 

8 (vi) 

9 (iv) 

Zmieniono terminologię z „osoby niesamodzielne” na „ osoby 

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” 

Aktualizacja Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na 

lata 2014-2020 

6. 
Załącznik nr 3 do SZOOP 

(EFS)  

8 (vi) 

9 (iv) 

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla 

działania/poddziałania: 

• 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług 

Aktualizacja w celu: 

• konieczności dostosowania 

zapisów do  obowiązujących 



 

4 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Kryteria wyboru 

projektów dla 

poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i 

poddziałań RPO WO 

2014-2020 

zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających 

powrót do pracy, 

• 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

aktów prawnych, 

• usprawnienia procesu oceny 

wniosków o dofinansowanie. 

7. 

Załącznik nr 5 Wykaz 

projektów 

zidentyfikowanych przez 

właściwą instytucję w 

ramach trybu 

pozakonkursowego w 

RPO WO 2014-2020 

10 (i) 
Skorygowanie nazwy projektu z: Wspieramy najlepszych na 

Wspieramy najlepszych III 

Aktualizacja w związku z 

wystąpieniem błędu technicznego 

8. 

Załącznik nr 6 Lista 

wydatków 

kwalifikowalnych RPO 

WO 2014-2020 Zakres: 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

8 (vi) Aktualizacja zapisów dotyczących stawek jednostkowych. 

W związku z przyjęciem przez 

Komitet Sterujący stawek 

jednostkowych dot. profilaktyki raka 

jelita grubego opracowanych przez 

IK UP. 

 

 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, 25 czerwca 2019 r. 


