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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 34 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 1467/2019 w dniu 1 października 2019 r. 

 

Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne. 

2.  

Karta działania 7.1 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy realizowana 
przez PUP 

8i 

Usunięto z przypisów zdanie: „W przypadku wygaśnięcia ww. 
ustawy w ramach projektu realizowane będą formy pomocy 
zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy.” 
 

Zmiana porządkowa wynikająca z 
uwarunkowań legislacyjnych 

3.  

Karta działania 7.1 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy realizowana 
przez PUP, wiersz 12 
grupa 
docelowa/ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

8i 
Usunięto przypis nr 7: „Do projektu rekrutowane będą osoby 
należące do I lub II profilu pomocy (…)”. 

Nowelizacja ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

4.  

Karta działania 7.1 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy realizowana 
przez PUP, wiersz 
22b. Planowany 
zakres systemu 

8i 

Usunięto przypis nr 10 w brzmieniu: Realizacja wsparcia zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy 
projekt realizowany będzie zgodnie z nową ustawą dotyczącą 
rynku pracy. 
 

Zmiana porządkowa wynikająca z 
uwarunkowań legislacyjnych 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zaliczek 

5.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 10 typy 
projektów 

8i 
W pkt 2 usunięto ppkt d w brzmieniu: „subsydiowanie 
zatrudnienia” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

6.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 10 typy 
projektów 

8i 

Dodano typ projektu w brzmieniu: „Projekty stażowe 
obejmujące: 

a) staże, 
b) szkolenia służące  podniesieniu kompetencji lub 

kwalifikacji uczestników jeżeli są one  niezbędne do 
wykonywania zadań w ramach stażu”. 

 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

7.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 10 typy 
projektów 

8i 
Usunięto typ projektu dot. subsydiowania alternatywnych i 
elastycznych form zatrudnienia (…) 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

8.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 12 
grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

8i 

Zmieniono brzmienie przypisów nr 18 i 19 z: „Osoby, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu)” na: „Osoby, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% 
minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca 
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 12 
grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

8i 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 20 z: Oznacza to osoby, 
których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 
lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym 
dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające 
na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych 
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu” na: „Oznacza to 
osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 
płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoby 
zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody 
(z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną 
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w 
oparciu o próg interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019r.poz. 1507 z 
późn.zm.)) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 
projektu”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

10.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

8i 

Zmodyfikowano limit nr 3 w brzmieniu: „Udzielenie wsparcia w 
ramach aktywizacji zawodowej musi zostać poprzedzone 
pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów 
zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez 
opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
chyba, że osoba przystępująca do projektu posiada aktualny IPD. 
Każdy z uczestników otrzymuje ofertę wsparcia obejmującą 
takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako 
niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania 
zatrudnienia” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

rozdzielając go na 2 osobne limity z jednoczesnym 
rozszerzeniem zapisów:  

1) „Udzielenie wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej 
musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych 
danego uczestnika projektu, m.in. poprzez 
opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu 
Działania (IPD) chyba, że osoba przystępująca do 
projektu posiada aktualny IPD. Dokument ten powinien 
określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie, który 
jest z nią uzgodniony i podlega ewentualnej aktualizacji 
w trakcie projektu. Standard IPD stanowi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” 

2) „Każdy z uczestników otrzymuje ofertę wsparcia 
obejmującą takie formy pomocy, które zostaną 
zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy 
sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
Wsparcie udzielane jest w sposób zindywidualizowany tj. 
dostosowany do potrzeb i predyspozycji danej osoby i z 
nią uzgodniony z zastrzeżeniem, iż działania realizowane 
na rzecz uczestników projektu muszą uwzględniać  
specyfikę wewnątrzregionalną, w tym regionalne 
inteligentne specjalizacje, branże zidentyfikowane jako 
kluczowe dla rozwoju regionu lub zawody nadwyżkowe i 
deficytowe w regionie.” 

11.  
Karta działania 7.2 
Aktywizacja 

8i Zmieniono brzmienie limitu nr 6 z: „Bezrobotni mężczyźni w 
Doprecyzowanie istniejących 
zapisów i dostosowanie ich do 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

wieku 30-49 lat stanowić będą nie więcej niż 20% ogółu 
bezrobotnych objętych wsparciem w projektach realizowanych 
w ramach PI 8i (…)” na:  

„Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie zaliczają się 
do osób wymienionych w pkt 12, ppkt 1 Grupy docelowe/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia, stanowić będą nie więcej niż 20% 
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projektach 
realizowanych w ramach PI 8i (…)”. 

brzmienia odpowiedniego kryterium 

12.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

8i 

Dodano przypis w brzmieniu: „W uzasadnionych przypadkach 
uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymywania 
stypendium stażowego w projekcie. Beneficjent jest 
zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków uczestnika projektu w sytuacji rezygnacji ze 
stypendium”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

13.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

8i 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 25 z: „W przypadku osób z 
niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne 
stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 
godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie” na: 
„W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin 
miesięcznie. Ponadto, wskazany minimalny wymiar godzinowy 
nie ma zastosowania w odniesieniu do staży realizowanych na 
stanowiskach pracy, dla których przewidziano krótszy czas pracy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

14.  Karta działania 7.2 8i Zmieniono zapis z: „Staż trwa nie dłużej niż 6 miesięcy Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

kalendarzowych. W okresie odbywania stażu stażyście 
przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 
120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1  ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin 
miesięcznie - w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie” na: 
„Staż trwa nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych. W okresie 
odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, 
które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 
72 ust. 1 pkt 1  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie 
mniej niż 160 godzin miesięcznie - w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie, chyba że w danym miesiącu nie występuje 20 
dni roboczych i odbywanie stażu w mniejszej liczbie godzin 
stażowych jest niezawinione ze strony uczestnika i podmiotu 
przyjmującego na staż”. 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

15.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

8i 

Zmieniono zapis w limicie nr 15 z: „Wsparcie w postaci 
zatrudnienia subsydiowanego realizowane jest na podstawie 
rozporządzenia 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 
2015r. poz. 1073)” na: „Wsparcie w postaci refundacji 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy realizowane jest 
na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz rozporządzaniu Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków 
na podjęcie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem spełnienia 
warunków określonych w dokumencie, o którym mowa w pkt 
17”. 

16.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 18 limity 
i ograniczenia 

8i 
Usunięto sformułowanie: „subsydiowane zatrudnienia” z limitu 
nr 17. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

17.  

Karta działania 7.2 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy, wiersz 23 
pomoc publiczna i 
pomoc de minimis 

8i 

Usunięto zapisy w brzmieniu: „subsydiowanie zatrudnienia 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych”, „pomoc 
publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia” oraz  
„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 z późn. zm.).” 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

18.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
10 typy projektów 

8iii 

Dodano przypis w brzmieniu: „Przez wsparcie zwrotne rozumie 
się instrumenty finansowe wdrażane zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006”. 

19.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
10 typy projektów 

8iii 

Zmieniono zapisy w pkt 2 ppkt b z: „przyznanie dotacji w kwocie 
nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia” na: „przyznanie wsparcia finansowego w kwocie nie 
wyższej niż 23 050 zł” (wraz z przypisem w brzmieniu: „Wsparcie 
bezzwrotne jest przyznawane wyłącznie w formie stawki 
jednostkowej”). 
 
Zmieniono zapisy w pkt 2 ppkt c z: „wsparcie pomostowe 
obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w 
zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową 
wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 
przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres do 6 miesięcy/do 
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej” na: „wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej 
pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę1 obowiązującego na dzień przyznania wsparcia 
bezzwrotnego przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej” (wraz z 
przypisem w brzmieniu: „Przy wyliczaniu maksymalnej kwoty 
pomocy, do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza 
się wydatki, w kwocie bez podatku VAT”). 

20.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
12 grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

8iii 

Zmieniono brzmienie przypisów nr 43 i 44 z: „Osoby, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu)” na: „Osoby, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości 120% 
minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca 
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu)”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

21.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
12 grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

8iii 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 45 z: Oznacza to osoby, 
których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) 
lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym 
dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające 
na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych 
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu” na: „Oznacza to 
osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają 
płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoby 
zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

                                                           
1 Przy wyliczaniu maksymalnej kwoty pomocy, do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się wydatki, w kwocie bez podatku VAT. 



 

10 

 

Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

(z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną 
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w 
oparciu o próg interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2019r.poz. 1507 z 
późn.zm.)) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do 
projektu”. 

22.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

8iii 

Zmieniono brzmienie limitu nr 5 z: „Bezrobotni mężczyźni w 
wieku 30-49 lat stanowić będą nie więcej niż 20% ogółu 
bezrobotnych objętych wsparciem w projektach realizowanych 
w ramach PI 8iii (…)” na:  

„Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie zaliczają się 
do osób wymienionych w pkt 12, ppkt 1 Grupy docelowe/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia, stanowić będą nie więcej niż 20% 
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projektach 
realizowanych w ramach PI 8iii (…)”. 

Doprecyzowanie istniejących 
zapisów i dostosowanie ich do 
brzmienia odpowiedniego kryterium 

23.  

Karta działania 7.3 
Zakładanie 
działalności 
gospodarczej, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

8iii 

Dodano do limitu nr 7 „Wsparcie nie jest udzielane osobom 
(…)”zapis:  

„-zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,  

-zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i 
równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników 
zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, 

-zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z 
dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 771, ze zm.).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

24.  

Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw (…), 
wiersz 10 typy 
projektów 

8v 

 zaktualizowano definicję „usług rozwojowych” w przypisie nr 
60; 

 pkt 2 ppkt d) zmiana zapisu z: szkolenia, studia podyplomowe, 
na: szkolenia, kursy, studia podyplomowe; 

 pkt 2 ppkt h) zmiana zapisu z: wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie 
bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym o 
charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci pomocy 
finansowej na: wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, które może 
być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy 
finansowej; 

 pkt 2 ppkt d usunięto formę wsparcia: subsydiowanie 
zatrudnienia. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-
2020 oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

25.  

Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw (…), 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

8v 

Zmiana brzmienia przypisu nr 67 z: IZRPO WO może określić 
wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej (…)przy czym 
maksymalny poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi 
rozwojowej nie może przekroczyć 80% kosztów tej usługi, na: 
IZRPO WO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi 
rozwojowej (…)przy czym maksymalny poziom dofinansowania 
kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 
80% kosztów kwalifikowalnych tej usługi, 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-
2020 

26.  

Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw (…), 

8v 

Zmiana zapisów w limicie nr 6 z: Poziom dofinansowania 
kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  nie przekracza co do 
zasady 50% kosztów tej usługi. Na etapie ogłoszenia konkursu 
IZRPO WO może określić wyższy poziom dofinansowania usługi 
rozwojowej na: Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

usługi rozwojowej  nie przekracza co do zasady 50% kosztów 
kwalifikowalnych usługi rozwojowej. Na etapie ogłoszenia 
konkursu IZRPO WO może określić wyższy poziom 
dofinansowania usługi rozwojowej 

2020 

27.  

Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw (…), 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

8v 
Usunięto sformułowanie: „subsydiowane zatrudnienia” z limitu 
nr 8. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

28.  

Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo 
dla przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw (…), 
wiersz 23 pomoc 
publiczna i pomoc de 
minimis 

8v 

Usunięto zapisy w brzmieniu: „subsydiowanie zatrudnienia 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych”, „pomoc 
publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia” oraz  
„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 z późn. zm.).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

29.  

Karta działania 7.6 
Godzenie życia 
zawodowego i 
prywatnego, wiersz 
10 typy projektów 

8iv Usunięto formę wsparcia w pkt 4: subsydiowanie zatrudnienia 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

30.  
Karta działania 7.6 
Godzenie życia 
zawodowego i 

8iv 
Zmieniono zapis limitu nr 2 z: „Dostosowanie istniejących miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami musi bezpośrednio wynikać z diagnozy 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

prywatnego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki” 
na: „Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami musi bezpośrednio 
wynikać z diagnozy potrzeb stopnia niedostosowania placówki”. 

na lata 2014-2020 

31.  

Karta działania 7.6 
Godzenie życia 
zawodowego i 
prywatnego, wiersz 
23 pomoc publiczna i 
pomoc de minimis 

8v 

Usunięto zapisy w brzmieniu: „subsydiowanie zatrudnienia 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych”, „pomoc 
publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia” oraz  
„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 z późn. zm.).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

32.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych 

9iv 
Zmiana terminologii: z „osoba niesamodzielna” na „osoba 
potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

33.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 
10 typy projektów 

9iv 

Usługi społeczne. Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. 
Zmieniono zapis w pkt 2 ppkt a z: „działania prowadzące do 
odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do 
usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 
osób” na: 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

„działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. 
od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w 
społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego do 14 osób”. 

34.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 
10 typy projektów 

9iv 

Zmiana treści przypisu nr 86 z: „Wsparcie w zakresie mieszkań 
wspomaganych /chronionych polega na tworzeniu miejsc w 
nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 
wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w mieszkaniu 
wspomaganym nie może być większa niż 12” na: „Wsparcie w 
zakresie mieszkań wspomaganych /chronionych polega na 
tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach wspomaganych/chronionych. Liczba miejsc w 
mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7. Pokoje w 
mieszkaniu wspomaganym mogą być maksymalnie 2 - osobowe, 
chyba że większa liczba miejsc wynika z preferencji 
mieszkańców.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

35.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

9iv 

Zmieniono treść przypisu nr 97 z: „Dla działań w zakresie chorób 
cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem limit działań 
świadomościowych jest określony we właściwym Regionalnym 
Programie Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu” na: 
„Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad 
matką i dzieckiem limit działań świadomościowych jest 
określony we właściwym Regionalnym Programie Zdrowotnym 
i/lub Regulaminie konkursu.” 

Zaktualizowane Wytyczne w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

36.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

9iv 

Dodano nowy limit w usługach społecznych w brzmieniu: „W 
przypadku świadczenia usług w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, placówka ta nie może być zlokalizowana na 
nieruchomości, na której znajduje się inna placówka 
zapewniająca całodobową opiekę. Zasada ta nie dotyczy 
placówek zapewniających opiekę wytchnieniową, pod 
warunkiem zachowania zasad świadczenia usług w społeczności 
lokalnej.” 
Do powyższego limitu dodano przypis nr 103 w brzmieniu: 
„Przez inną placówkę należy rozumieć każdą placówkę 
zapewniającą całodobowy pobyt, tj. placówkę opiekuńczo-
pobytową lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, niezależnie 
od podmiotu, który ją prowadzi. Oznacza to m.in. że jeden 
podmiot nie może prowadzić kilu placówek zapewniających 
całodobowy pobyt na terenie jednej nieruchomości lub że różne 
podmioty nie mogą prowadzić placówek zapewniających 
całodobowy pobyt na terenie tej samej nieruchomości.” 
Do powyższego limitu dodano przypis nr 104 w brzmieniu: 
„Warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego 
na lata 2014-2020.” 
 
Dodano nowy limit w usługach społecznych w brzmieniu: 
„Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane nie mogą być 
zlokalizowane na nieruchomości, na której znajduje się 
placówka opieki instytucjonalnej. W przypadku nieruchomości, 
w której znajduje się do 7 lokali włącznie, mieszkania chronione 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

lub wspomagane mogą stanowić 100% lokali.  W nieruchomości 
o większej liczbie lokali, maksymalna liczba mieszkań 
chronionych lub wspomaganych wynosi 7 i 25% nadwyżki 
powyżej 7.” (wraz z przypisem o brzmieniu: „Tamże. Definicja 
placówki instytucjonalnej zgodnie z niniejszymi Wytycznymi”). 

37.  

Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej 
jakości usług 
zdrowotnych i 
społecznych, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

9iv 

Zmieniono brzmienie zapisu w limicie nr 34 z: „Wsparcie jest 
adresowane w pierwszej kolejności do osób niesamodzielnych, 
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)” 
na: „Pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich i 
opiekuńczych mają osoby, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

38.  

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 10 typy 
projektów 

9i 

W podtypie projektu 1f usunięto zapis: subsydiowane 
zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy”  
pozostawiając: 

- „staże/praktyki: z przypisem w brzmieniu: „Osobom 
uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium w wysokości nie 
większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) jeżeli 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin 
miesięcznie  – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR oraz 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
EFS w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 
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przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin 
miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto 
nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne 
płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż” 

39.  

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9i 

Zmieniono brzmienie zapisu w limicie nr 5 z: „Projekt musi 
oferować zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, 
odpowiadające na potrzeby uczestnika nieograniczające 
możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej 
integracji” na: „Projekt musi oferować zindywidualizowane i 
kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika 
nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych 
rodzajów usług aktywnej integracji, w tym w szczególności 
skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijania umiejętności 
u pracodawców i osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia 
zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

40.  

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9i 

Zmieniono brzmienie zapisu w limicie nr 6 z: „Usługi aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i 
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia 
w ramach ścieżki reintegracji” na: „Usługi aktywnej integracji o 
charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą 
stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki 
reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych przez WTZ, 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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ZAZ, KIS, CIS).” 

41.  

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9i 

Zmieniono brzmienie zapisu w limicie nr 10 z: „W przypadku 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionymi 
w istniejących ZAZ” na: „W przypadku zwiększenie liczby osób z 
niepełnosprawnościami zatrudnionymi w istniejących ZAZ, ich 
okres zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu jest co 
najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu (okres 
ten może być krótszy, o ile osoba z niepełnosprawnościami 
podejmie  w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ lub gdy 
zatrudnienie ustanie z przyczyn leżących po stronie pracownika, 
przy czym ZAZ jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby i 
utrzymania miejsca pracy przez łączny okres co najmniej równy 
okresowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na tym 
stanowisku w projekcie, a nowo zatrudniona osoba musi 
spełniać warunki kwalifikowalności w projekcie.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

42.  

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9i 

Zmieniono brzmienie zapisu w limicie nr 13 z: „Beneficjenci 
realizując projekty w działaniu 8.2 muszą współpracować z 
OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii społecznej oraz informować właściwy terytorialnie 
OPS/PCPR lub PUP o projekcie i formach wsparcia” na: 
Beneficjenci realizując projekty w działaniu 8.2 muszą 
współpracować z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w 
podmiotach ekonomii społecznej oraz informować właściwy 
terytorialnie OPS/PCPR lub PUP o projekcie i formach wsparcia 
oferowanych w ramach projektu.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

43.  
Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne, 
wiersz 23 pomoc 

8v 
Usunięto zapisy w brzmieniu: „subsydiowanie zatrudnienia 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
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publiczna i pomoc de 
minimis 

sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych”, „pomoc 
publiczna, w tym m.in.: na subsydiowanie zatrudnienia” oraz  
„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 z późn. zm.).” 

na lata 2014-2020 

44.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

9v 

Zmieniono zapis w pkt 1 ppkt a z: „wsparcie szkoleniowe i 
doradztwo służące podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu 
umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i 
rozwijania przedsiębiorstwa społecznego w tym m.in.: szkolenia, 
warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty 
studyjne itp. na: „zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie 
wiedzy i rozwijanie  umiejętności potrzebnych do założenia, 
prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w 
szczególności związane ze sferą ekonomiczną funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego (wzmocnienie kompetencji 
biznesowych PS).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

45.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

9v 
W pkt 2 ppkt a i b oraz pkt 3 ppkt a i b do zapisu dot.: wsparcia 
finansowego dodano wsparcie pomostowe. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

46.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

9v 
W pkt 4 usunięto zapis: „Działanie III.3. Usługi wsparcia 
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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47.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

9v 

W pkt 7 ppkt b zmieniono zapis z: „tworzenia lub 
dofinansowania wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 
włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na 
poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry)” na: 
„tworzenia, wspierania lub dofinansowania wspólnych 
przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii 
społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów 
ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym 
organizacje branżowe (sieci, klastry).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

48.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Usunięto zapis w brzmieniu: „Maksymalna kwota dotacji na 
stworzenie jednego miejsca pracy stanowi nie więcej niż 
sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
1265, z późn. zm.).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

49.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 
Dodano zapis w brzmieniu: „Wsparcie finansowe na utworzenie 
jednego nowego miejsca pracy jest kwalifikowalne wyłącznie w 
formie stawki jednostkowej.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

50.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Dodano zapis w brzmieniu: „Stawka jednostkowa na utworzenie 
jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym jest 
równa kwocie dofinansowania jednego miejsca pracy w 
istniejącym lub nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym i 
wynosi 21 020 zł” (wraz z przypisem w brzmieniu: „Tamże. 
Definicja placówki instytucjonalnej zgodnie z niniejszymi 
Wytycznymi”).. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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51.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „Maksymalna kwota dotacji dla jednego 
przedsiębiorstwa społecznego stanowi nie więcej niż 
sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 
2018r. poz. 1265, z późn. zm.)” na: „Maksymalna kwota 
wsparcia finansowego dla jednego przedsiębiorstwa 
społecznego wynosi maksymalnie dziesięciokrotność stawki 
jednostkowej, o której mowa w pkt 4.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

52.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „Wsparcie pomostowe w formie finansowej 
jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia 
utworzenia miejsca pracy. Wsparcie pomostowe może być 
przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy. Jest ono 
przyznawane w wysokości niezbędnej do sfinansowania 
podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 
społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę 
utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w 
rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” 
na: „Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone 
przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia 
miejsca pracy. Wsparcie pomostowe może być przedłużone nie 
dłużej jednak niż do 12 miesięcy.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

53.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Dodano zapis w brzmieniu: „Wsparcie pomostowe jest 
przyznawane na finansowanie wydatków bieżących wyłącznie w 
kwocie bez podatku VAT, w wysokości nie większej niż 
zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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54.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „W ramach działania 8.3 dotacje są udzielane 
wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla: a) osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
wyłączeniem osób niepełnoletnich, b) osób długotrwale 
bezrobotnych; c) osób ubogich pracujących; d) osób 
opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii; e) osób opuszczających 
zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich” na: „W ramach 
działania 8.3 dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie 
nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego (których odsetek zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie społecznym wynosi co najmniej 30%).” 
 
Do powyższego zapisu dodano przypis w brzmieniu: „Definicja 
przedsiębiorstwa społecznego zgodna z dokumentem IZRPO WO 
pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 
Weryfikacja przesłanek, o których mowa w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego odbywa się w momencie złożenia 
wniosku o wsparcie finansowe na utworzenia miejsca pracy.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

55.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy 
utworzonych z dotacji dla osób, o których mowa w punkcie 6 
jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce 
pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez 
przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot ekonomii społecznej  
przekształcony w przedsiębiorstwo społeczne nie wcześniej niż 
w dniu złożenia wniosku o dotację” na: „Formą zatrudnienia w 
ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla osób, o których 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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mowa w punkcie 8 jest umowa o pracę lub spółdzielcza umowa 
o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać 
utworzone przez przedsiębiorstwo społeczne bądź podmiot 
ekonomii społecznej  przekształcony w przedsiębiorstwo 
społeczne nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wsparcie 
finansowe na utworzenie miejsca/miejsc pracy.” 

56.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniona zapis z: „Udzielenie dotacji jest powiązane z 
zapewnieniem usług reintegracyjnych dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb uczestnika projektu” na: „Udzielenie 
wsparcia finansowego powiązane jest z zapewnieniem usług 
towarzyszących  (w tym zindywidualizowanych działań  
mających na celu reintegrację społeczną i zawodową 
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych 
dzięki udzielonemu wsparciu).” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

57.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „Nie jest możliwe przyznanie dotacji na 
stworzenie miejsca pracy dla osób, które pracują lub prowadzą 
działalność gospodarczą w momencie podejmowania 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym” na: „Osoby, dla 
których na stworzenie miejsca pracy udzielono wsparcia 
finansowego nie mogą pracować na podstawie umowy o pracę, 
spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej  lub 
prowadzić działalności gospodarczej w momencie 
podejmowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

58.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Wprowadzono przypis nr 135 w brzmieniu: „Definicja 
przedsiębiorstwa społecznego zgodna z dokumentem IZRPO WO 
pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 



 

24 

 

Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Weryfikacja przesłanek, o których mowa w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego odbywa się w momencie złożenia 
wniosku o wsparcie finansowe na utworzenia miejsca pracy.” 
 

59.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 137 z: „Status danej osoby jest 
weryfikowany w momencie złożenia wniosku o dotację” na: 
„Status danej osoby jest weryfikowany w momencie złożenia 
wniosku o wsparcie finansowe na utworzenia miejsca pracy.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

60.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Dodano limit w brzmieniu: „OWES wspierają podmioty ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne w pozyskiwaniu 
wsparcia zewnętrznego, w szczególności w ramach Bazy Usług 
Rozwojowych.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 

61.  

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, 
wiersz 18 limity i 
ograniczenia 

9v 

Zmieniono zapis z: „Wymagania jakościowe oraz zasady 
realizacji i finansowania poszczególnych form wsparcia dla 
działania 8.3 zostały określone w odrębnym dokumencie pn. 
Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020” 
na: „Wymagania jakościowe, definicja przedsiębiorstwa 
społecznego oraz zasady realizacji i finansowania 
poszczególnych form wsparcia dla działania 8.3 zostały 
określone w odrębnym dokumencie pn. Zasady udzielania 
wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.” 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

62.  

Karta poddziałania 
9.1.1 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 2): 
Zmieniono brzmienie typu projektu z: Tworzenie warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez 
realizację kompleksowych projektów obejmujących 
na: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez (…). 
 
Usunięto przypis: W ramach 2 typu projektu zakłada się 
realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane 
działania określone w ramach lit. a)-c). Beneficjent może 
zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 
warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza 
projektem. 
Dodano przypis: Projekty obejmujące wyposażenie szkolnych 
pracowni muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których 
mowa w pkt 2 b) lub 2 c). Beneficjent może zrezygnować ze 
stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że 
zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 

 
Korekta techniczna. 
 
 
 
 
 
Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

63.  

Karta poddziałania 
9.1.1 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 3): 
Usunięto przypis: 
W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) 
możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek systemu 
oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono 
zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK do 
realizacji działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może 
zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 
warunkiem, że zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) 
lub c) poza projektem. 
Dodano przypis: 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu 
oświaty muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których 
mowa w pkt 3 b) lub 3 c). Beneficjent może zrezygnować ze 
stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że 
zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 

64.  

Karta poddziałania 
9.1.1  

Wsparcie kształcenia 
ogólnego, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 5): 
Zmieniono zapis z: Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 
poprzez: 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- 
zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery(PIK), 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 

edukacyjno- zawodowego. 
Na: Rozwój doradztwa zawodowego poprzez : 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 
doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery(PIK), 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 

zawodowego. 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

65.  

Karta poddziałania 
9.1.1  

Wsparcie kształcenia 
ogólnego, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 148 z: Działania w ramach 5 
typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco 
dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze). 
na: Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane 
wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
edukacji na lata 2014 – 2020). 

Korekta techniczna 

66.  

Karta poddziałania 
9.1.1 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego, wiersz 12 
Grupa docelowa 
/ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

10i 

Zmieniono zapis z: Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
gimnazjalne, ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym 
specjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
zawodowych). 
Na: Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym specjalne, szkoły 
dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych). 
Usunięto przypisy: 
1. W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie 

zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku 
nowych projektów finansowanych w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, 
które zostaną zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie 
będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. 

2. Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to 
w okresie przejściowym (1.09.2017-31.08.2019), ze wsparcia 
w ramach EFS mogą korzystać: 

a) szkoły gimnazjalne, które nie zostały 
przekształcone/włączone w strukturę innych szkół, ich 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

uczniowie i nauczyciele (w przypadku nowych projektów 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną 
zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie 
skierowane jedynie do uczniów tych szkół). 

b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w 
których funkcjonują klasy gimnazjalne, uczniowie tych klas 
oraz nauczyciele; 

c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia 
gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie oraz nauczyciele; 

d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali 
edukację w ośmioletniej szkole podstawowej; 

e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do 
których będą uczęszczali uczniowie, o których mowa w lit. d. 

 

67.  

Karta poddziałania 
9.1.2 Wsparcie 
kształcenia ogólnego 
w Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 2): 
Zmieniono brzmienie typu projektu z: Tworzenie warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez 
realizację kompleksowych projektów obejmujących 
na: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu poprzez (…) 
 
Usunięto przypis: W ramach 2 typu projektu zakłada się 
realizację projektów obejmujących co najmniej 2 wybrane 
działania określone w ramach lit. a)-c). Beneficjent może 
zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 
warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza 
projektem. 
Dodano przypis: Projekty obejmujące wyposażenie szkolnych 
pracowni muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których 

 
Korekta techniczna 
 
 
 
 
 
Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 



 

29 

 

Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

mowa w pkt 2 b) lub 2 c). Beneficjent może zrezygnować ze 
stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że 
zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 

68.  

Karta poddziałania 
9.1.2 Wsparcie 
kształcenia ogólnego 
w Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 3): 
Usunięto przypis: 
W zakresie 3 typu projektu wsparcie, o którym mowa w lit. a) 
możliwe jest w odniesieniu do szkół lub placówek systemu 
oświaty, w ramach których w wyniku diagnozy stwierdzono 
zasadność zakupu pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK do 
realizacji działań wymienionych w lit. b) lub c). Beneficjent może 
zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod 
warunkiem, że zapewni realizację działań wymienionych w lit. b) 
lub c) poza projektem. 
Dodano przypis: 
Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu 
oświaty muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których 
mowa w pkt 3 b) lub 3 c). Beneficjent może zrezygnować ze 
stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że 
zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

69.  

Karta poddziałania 
9.1.2 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego w 
Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Typ projektu 5): 
Zmieniono zapis z: Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego 
poprzez: 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- 
zawodowego w szkołach, 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 

edukacyjno- zawodowego. 
Na: Rozwój doradztwa zawodowego poprzez : 
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 

przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 
doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery(PIK), 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 

zawodowego. 
 

70.  

Karta poddziałania 
9.1.2 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego w 
Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 10 
typy projektów 

10i 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 161 z: Działania w ramach 5 
typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco 
dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze). 
na: Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane 
wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
edukacji na lata 2014 – 2020). 

Korekta techniczna 

71.  

Karta poddziałania 
9.1.2 

Wsparcie kształcenia 
ogólnego w 
Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 12 

10i 

Zmieniono zapis z: Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
gimnazjalne, ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym 
specjalne, szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty 
prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
zawodowych). 
Na: Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe w tym specjalne, szkoły 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Grupa docelowa 
/ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

dla dorosłych lub placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych). 
Usunięto przypis: 
W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie 
zmianami dotyczącymi szkół gimnazjalnych w przypadku nowych 
projektów finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 
10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną 
zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie skierowane 
jedynie do uczniów tych szkół. 
Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w 
okresie przejściowym (1.09.2017-31.08.2019), ze wsparcia w 
ramach EFS mogą korzystać: 
f) szkoły gimnazjalne, które nie zostały 

przekształcone/włączone w strukturę innych szkół, ich 
uczniowie i nauczyciele (w przypadku nowych projektów 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną 
zlikwidowane w związku z reformą, wsparcie będzie 
skierowane jedynie do uczniów tych szkół). 

g) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w 
których funkcjonują klasy gimnazjalne, uczniowie tych klas 
oraz nauczyciele; 

h) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia 
gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie oraz nauczyciele; 

i) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali 
edukację w ośmioletniej szkole podstawowej; 

j) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do 
których będą uczęszczali uczniowie, o których mowa w lit. d. 

72.  Karta poddziałania 10i 
W zakresie typu projektu 1 a) dodano ppkt iii w brzmieniu: 
iii. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9.1.3 

Wsparcie edukacji 
przedszkolnej, wiersz 
10 typy projektów 

(preorientacja zawodowa). środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

73.  

Karta poddziałania 
9.1.4 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej 
w Aglomeracji 
Opolskiej, wiersz 10 
typy projektów 

10i 
W zakresie typu projektu 1 a) dodano ppkt iii w brzmieniu: 
iii. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

(preorientacja zawodowa). 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

74.  

Karta poddziałania 
9.1.5 Programy 
pomocy 
stypendialnej, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10i 

Zmieniono brzmienie przypisu nr 185 z: W oparciu co najmniej o 
jeden warunek, tj. wysokość ocen klasyfikacyjnych uzyskanych 
przez ucznia/słuchacza/wychowanka z przynajmniej jednego 
spośród nauczanych przedmiotów szkolnych, rozwijających 
kompetencje kluczowe (w zakresie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego). Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach 
lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące 
na: W oparciu co najmniej o jeden warunek, tj. wysokość ocen 
klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia/słuchacza / 
wychowanka z przynajmniej jednego spośród nauczanych 
przedmiotów szkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne (w zakresie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego). Osiągnięcia w olimpiadach, 
konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium 
premiujące. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

75.  Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 

10iv 

Zmieniono brzmienie typu projektu 1 w pkt a)-d) z: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli, w tym 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

kształcenia 
zawodowego, wiersz 
10 typy projektów 

nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów 
zawodowych oraz  stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, 

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 
kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne, 

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów, 

na: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 
zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 
zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki 
zawodu, a także stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 



 

34 

 

Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

niezbędnych na rynku pracy, 
b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, 

kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów, 
wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne, 

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i rozwojowych kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy, 

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów. 

76.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
10 typy projektów 

10iv 

Zmieniono brzmienie typu projektu nr 3) z: 

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 
przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 
kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w szkołach, 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery, 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

na: Rozwój doradztwa zawodowego poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 
przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 
doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery, 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 
zawodowego. 

77.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
12 grupa docelowa 

10iv 

Rozszerzono zapisy w ramach pkt 1) z: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z 
grup defaworyzowanych. 
na: Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
rozwojowych oraz z grup defaworyzowanych. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

78.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Rozszerzono zapisy w zakresie limitu nr 3) z: Realizacja działań 
podejmowanych w ramach typu projektu 1 wynika z bieżąco 
diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym przede wszystkim 
w obszarze specjalizacji regionalnych z wykorzystaniem 
ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz oraz 
uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych dostępnych 
za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Panorama. 

na: Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 
1 wynika z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym 
przede wszystkim w obszarze specjalizacji regionalnych z 
wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz 
oraz uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych 
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE 
portalu EU Skills Panorama, a także z przygotowywanej przez 
MEN Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy. 

79.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Usunięto limity 6) i 7) w brzmieniu:  
6) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 

uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują 
stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za 
każde kolejne przepracowane 150 godzin. Wysokość 
stypendium nie może być większa niż wartość 120% zasiłku, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 1265, z późn. zm.482). 

7) Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin 
przeznczonych w ramowych planach nauczania dla danego 
typu szkoły na kształcenie zawodowe, a w przypadku 
kształcenia realizowanego w oparciu o modułowy program 
nauczania – nie więcej niż 100% godzin, w  odniesieniu do 
udziału jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza  w wyżej 
wymienionej formie wsparcia.  

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

80.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Rozszerzono zapisy w zakresie limitu nr 7 a) z: wsparcie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone zostanie do 
zawodów, w ramach których zgodnie z prowadzonym 
monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie na 
regionalnym rynku pracy, w tym z uwzględnieniem specjalizacji 
regionalnych. W tym obszarze interwencja podlegać będzie 
stałemu monitoringowi z wykorzystaniem ogólnopolskich lub 
regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji 
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem 
powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama 
na: wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone 
zostanie do zawodów, w ramach których zgodnie z 
prowadzonym monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie 
na regionalnym rynku pracy, w tym z uwzględnieniem 
specjalizacji regionalnych. W tym obszarze interwencja podlegać 
będzie stałemu monitoringowi z wykorzystaniem ogólnopolskich 
lub regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji 
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem 
powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama, a także 
z przygotowywanej przez MEN Prognozy zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 
krajowym i wojewódzkim rynku pracy. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

81.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 8 b) z: praktyki lub staże w 
instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 
pkt. 7 oraz art. 70c Karty nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z 
późn. zm.), realizowane odpowiednio u pracodawców lub w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

jest związana z nauczanym zawodem lub branżą przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub 
placówka systemu oświaty. 

na: praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia 
branżowe, o których mowa w art. 3 pkt. 7 oraz art. 70c Karty 
nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), realizowane 
odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z 
nauczanym zawodem lub branżą. 

82.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 9 b) z: realizacja różnych form 
doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 
zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu w 
zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą 
powinna być prowadzona we współpracy z instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w 
szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami, których 
działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą 
działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub 
placówka systemu oświaty. 
na: realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym 
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w zakresie tematyki związanej z 
nauczanym zawodem lub branżą powinna być prowadzona we 
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 
pracodawcami, których działalność jest związana z nauczanym 
zawodem lub branżą. 

83.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Usunięto limit nr 10 a) w brzmieniu: 
praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 
szkół branżowych I i II stopnia; 
staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego 
praktycznego we współpracy z pracodawcami lub 
przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia 
zawodowego praktycznego. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

84.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Dodano limit 10 a) w brzmieniu: 
staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla 
uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących 
młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II 
stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w 
rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność 
jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. 
 
Dodano przypis nr 196 w brzmieniu: 
W projektach wyłonionych w naborach ogłoszonych do 31 
sierpnia 2019 r. IZRPO WO 2014-2020, za zgodą beneficjentów, 
może zdecydować o zmianie warunków realizacji staży 
zawodowych, na warunki obowiązujące dla staży uczniowskich 
(o ile nie jest to sprzeczne z warunkami ogłoszonymi dla tych 
naborów). 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

85.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 10 g, i-k) z: 
g) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania 

dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku 
pracy; 

i) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego 
zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia 
ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1632); 

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 
k) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w 
latach 2014-2020 w ramach POWER; 

na: 
g) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania 

umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów 
kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania 
do uzyskania uprawnień zawodowych; 

i) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w 
tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa 
Oświatowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.); 

j) doradztwo zawodowe; 
k) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w 
latach 2014-2020 w ramach POWER. 
 

Dodano przypis nr 197 do pkt 10 i) w brzmieniu: 
Realizacja form wsparcia wskazanych w Prawie oświatowym 
prowadzona jest na zasadach określonych w tym akcie prawnym 
oraz aktach wykonawczych 

86.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Dodano limit nr 11) w brzmieniu: 
W przypadku staży uczniowskich, w ramach których realizowane 
są treści nieobjęte programem nauczania zawodu wysokość 
miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w 
Prawie oświatowym nie może być niższa niż to wynika z 
przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania 
młodocianych w kolejnych latach nauki. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

87.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 12 z: Szczegółowe warunki w 
zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych u pracodawców 
lub przedsiębiorców ramach typu projektu nr 1b zostały 
określone w dokumencie pn. Zasady realizacji praktyk 
zawodowych i staży zawodowych w ramach działania 9.2 RPO 
WO Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim 
na: Szczegółowe warunki w zakresie realizacji staży 
uczniowskich w ramach typu projektu nr 1b zostały określone w 
dokumencie pn. Zasady realizacji staży uczniowskich w ramach 
działania 9.2 RPO WO Rozwój kształcenia zawodowego w 
województwie opolskim. 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

88.  Karta poddziałania 10iv Zmieniono brzmienie limitu nr 13 a, e) z:  Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz 
kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie 
w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe, CKZiU, CKP u pracodawców lub przedsiębiorców 
branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych 
zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą 
okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodowych, 
udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje w zawodowych w charakterze 
egzaminatorów; 

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

na:  
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system 

egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie 
w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 
zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców 
branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych 
zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą 
okręgową komisję egzaminacyjną lub właściwą izbę 
rzemieślniczą do przeprowadzania egzaminów zawodowych, 
udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach 
zawodowych w charakterze egzaminatorów; 

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w 
latach 2014-2020 w ramach PO WER. 

89.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 14 z: Wyposażenie pracowni lub 
warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w 
typie projektu nr 1d odpowiada potrzebom konkretnej jednostki 
oświatowej i jest zgodne z podstawą programową kształcenia w 
zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog 
wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został 
opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN. 
na: Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla 
zawodów szkolnictwa zawodowego w typie projektu nr 1d 
odpowiada potrzebom konkretnej jednostki oświatowej i jest 
zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach dla 
szkolnictwa branżowego i szkolnictwa artystycznego danego 
zawodu. Przykładowy katalog wyposażenia pracowni lub 
warsztatów szkolnych został opracowany przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN. 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

90.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 17 a, b, d, f z: 
a) współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie 

doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby 
regionu, gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjno-
zawodowej; 

b) współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w regionie, w tym 
tworzenie i rozwój wojewódzkiej sieci współpracy doradców i 
instytucji; 

d) doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu  
o programy szkoleń przygotowane przez ORE; 

f) współorganizowanie we współpracy z doradcami-
konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia 
doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi 
pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz 
rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi 
edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów. 

na: 
a) współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w zakresie 

doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, w tym m.in. 
wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby regionu, 
gromadzenia i udostępniania informacji edukacyjno-
zawodowej; 

b) współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju 
doradztwa zawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój 
wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji; 

d) doskonalenie kadry doradców-konsultantów; 
f) współorganizowanie we współpracy z doradcami-

konsultantami, instytucjami tworzącymi sieć wsparcia 
doradztwa zawodowego, regionalnymi/lokalnymi 
pracodawcami lub przedsiębiorcami przedsięwzięć na rzecz 
rozwoju doradztwa zawodowego, np. targi edukacyjne, targi 
pracy, festiwale zawodów. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

91.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 18 z: Osobą realizującą program 
zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego na poziomie regionalnym jest konsultant 
wojewódzki 
na: Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w 
zakresie doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym jest 
konsultant wojewódzki. 
 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

92.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 19 z: Realizacja programów 
zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego w typie projektu  nr 3c  na poziomie lokalnym 
obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w 
zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

ii. opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w 
zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez 
doradców-konsultantów; 

iii. wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

iv. tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – 
zawodowych oraz sieci instytucji; 

v. monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i 
placówkach systemu oświaty. 

na: Realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w 
zakresie doradztwa zawodowego w typie projektu  nr 3c na 
poziomie lokalnym obejmuje następujące etapy: 

i. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego w 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie 
doradztwa zawodowego; 

ii. opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w 
zakresie doradztwa zawodowego przez doradców-
konsultantów; 

iii. wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie 
doradztwa zawodowego; 

iv. tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – 
zawodowych oraz sieci instytucji; 

v. monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie 
doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu 
oświaty. 

93.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 20 z: Osobą realizującą program 
zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego na  poziomie lokalnym  jest doradca-konsultant. 
na: Osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w 
zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym jest 
doradca-konsultant. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

94.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 21 z: Plan wsparcia szkół 
opracowany przez doradcę konsultanta we współpracy ze szkołą 
lub placówką systemu oświaty powinien zawierać propozycję 
działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości 
usług świadczonych w szkole lub placówce systemu oświaty z 
zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, czyli tzw. formy 
doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału i zasobów 
szkoły. 
na: Plan wsparcia szkół opracowany przez doradcę konsultanta 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

we współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty 
powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań 
ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w 
szkole lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa 
zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa 
zawodowego oraz uwzględniać konieczność wykorzystania 
potencjału i zasobów szkoły. 
 

95.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 22 a)-e) z:  
a) udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym w 

organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. 
poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu; 

b) współpracę przy organizacji spotkań poświęconych 
doradztwu edukacyjno-zawodowemu z uczniami, rodzicami, 
radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz 
przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców;  

c) inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami 
wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe; 

d) udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych 
wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych 
w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno - zawodowego 
lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

e) inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych 
przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno - 
zawodowego o zasięgu lokalnym 

na: 
a) udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym  

w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

poświęconych doradztwu zawodowemu; 
b) współpracę przy organizacji spotkań poświęconych 

doradztwu zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami 
pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz 
przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców;  

c) inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami 
wspierającymi szkolne doradztwo zawodowe; 

d) udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych 
wspierających doradztwo zawodowe, opisanych  
w mapie lokalnej sieci doradztwa zawodowego lub 
możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa 
zawodowego; 

e) inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych 
przedsięwzięć z dziedziny doradztwa zawodowego o zasięgu 
lokalnym. 

96.  

Karta poddziałania 
9.2.1 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego, wiersz 
18 limity i 
ograniczenia 

10iv 

Dodano limit nr 23 w brzmieniu: 
Zasady angażowania personelu w projektach edukacyjnych 
zgodnie z dokumentem pn. Angażowanie personelu w 
projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. 

Dostosowanie zasad realizacji 
wsparcia do zaleceń MIiR w ramach 
dokumentu pn. Angażowanie 
personelu w projektach 
edukacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WO 2014-2020. 

97.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 10 typy 

10iv 

Zmieniono brzmienie typu projektu 1 w pkt a)-d) z: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli, w tym nauczycieli 
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz  
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

projektów kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 
kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne, 

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów, 

na: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli, w tym nauczycieli 
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub 
praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, 

b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, 
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów, 
wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu 
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Lp. 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne, 

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i 
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych i rozwojowych kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy, 

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów. 

98.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

10iv 

Dodano przypis nr 200, do drugiego typu projektów, w 
brzmieniu: 

Realizacja form wsparcia wskazanych w Prawie oświatowym 
prowadzona jest na zasadach określonych w tym akcie prawnym 
oraz aktach wykonawczych. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

99.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 10 typy 
projektów 

10iv 

Zmieniono brzmienie typu projektu nr 3) z: 

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 
przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie 
posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, 
realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery, 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

na: Rozwój doradztwa zawodowego poprzez: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 
przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają 
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji 
doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z 
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery, 

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa 
zawodowego. 

100.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 12 grupa 
docelowa 

10iv 

Rozszerzono zapisy w ramach pkt 1) z: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z 
grup defaworyzowanych. 
na: Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 
uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 
rozwojowych oraz z grup defaworyzowanych. 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

101.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 

10iv 
Rozszerzono zapisy w zakresie limitu nr 3) z: Realizacja działań 
podejmowanych w ramach typu projektu 1 wynika z bieżąco 
diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym przede wszystkim 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
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Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 18 limit i 
ograniczenia 

w obszarze specjalizacji regionalnych z wykorzystaniem 
ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz oraz 
uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych dostępnych 
za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills 
Panorama. 

na: Realizacja działań podejmowanych w ramach typu projektu 
1 wynika z bieżąco diagnozowanych potrzeb rynku pracy, w tym 
przede wszystkim w obszarze specjalizacji regionalnych z 
wykorzystaniem ogólnopolskich lub regionalnych badań, analiz 
oraz uzupełniająco informacji jakościowych i ilościowych 
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy KE 
portalu EU Skills Panorama, a także z przygotowywanej przez 
MEN Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach 
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy. 

lata 2014-2020. 

102.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 18 limit i 
ograniczenia 

10iv 

Usunięto limit  7) w brzmieniu:  
Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie/wychowankowie lub słuchacze otrzymują 
stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde 
kolejne przepracowane 150 godzin. Wysokość stypendium nie 
może być większa niż wartość 120% zasiłku, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 
z 20189 r. poz. 1265, z późn. zm.482). 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

103.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 

10iv 

Dodano limit nr 7) w brzmieniu: 
W przypadku staży uczniowskich, w ramach których realizowane 
są treści nieobjęte programem nauczania zawodu wysokość 
miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
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Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 18 limit i 
ograniczenia 

Prawie oświatowym nie może być niższa niż to wynika z 
przepisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 
i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania 
młodocianych w kolejnych latach nauki. 

lata 2014-2020. 

104.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 18 limit i 
ograniczenia 

10iv 

Zmieniono brzmienie limitu nr 8 z: Szczegółowe zasady i warunki 
w zakresie realizacji praktyk zawodowych lub staży zawodowych 
uczniowskich określone zostały w odrębnym dokumencie pn. 
Zasady realizacji praktyk zawodowych i staży  uczniowskich 
zawodowych w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego w województwie opolskim RPO WO 2014-2020. 
na: Szczegółowe zasady i warunki w zakresie realizacji staży 
uczniowskich określone zostały w odrębnym dokumencie pn. 
Zasady realizacji staży  uczniowskich w ramach działania 9.2 
Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim RPO 
WO 2014-2020.  
 
Dodano przypis nr 208 w brzmieniu: 
W projektach wyłonionych w naborach ogłoszonych do 31 
sierpnia 2019 r. IZRPO WO 2014-2020, za zgodą beneficjentów, 
może zdecydować o zmianie warunków realizacji staży 
zawodowych, na warunki obowiązujące dla staży uczniowskich 
(o ile nie jest to sprzeczne z warunkami ogłoszonymi dla tych 
naborów). 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 

105.  

Karta poddziałania 
9.2.2 Wsparcie 
kształcenia 
zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej, 
wiersz 18 limit i 

10iv 

Rozszerzono zapisy w zakresie limitu nr 9 a) z: wsparcie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone zostanie do 
zawodów, w ramach których zgodnie z prowadzonym 
monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie na 
regionalnym rynku pracy, w tym z uwzględnieniem specjalizacji 
regionalnych. W tym obszarze interwencja podlegać będzie 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
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ograniczenia stałemu monitoringowi z wykorzystaniem ogólnopolskich lub 
regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji 
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem 
powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama 
na: wsparcie kompetencji i kwalifikacji zawodowych ograniczone 
zostanie do zawodów, w ramach których zgodnie z 
prowadzonym monitoringiem odnotowuje się zapotrzebowanie 
na regionalnym rynku pracy, w tym z uwzględnieniem 
specjalizacji regionalnych. W tym obszarze interwencja podlegać 
będzie stałemu monitoringowi z wykorzystaniem ogólnopolskich 
lub regionalnych badań, analiz oraz uzupełniająco informacji 
jakościowych i ilościowych dostępnych za pośrednictwem 
powołanego z inicjatywy KE portalu EU Skills Panorama, a także 
z przygotowywanej przez MEN Prognozy zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 
krajowym i wojewódzkim rynku pracy. 

106.  

III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 
kwalifikowalne w 
EUR) 

- Zaktualizowano tabelę w ramach Osi VII 

Aktualizacja w związku 
z koniecznością zapewnienia 
spójności zapisów umów 
o dofinansowanie i tabel 
finansowych 

107.  

IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 
A.2.2 Alokacja UE 
przeznaczona na 
ZIT wojewódzki 

- Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 2.2.2, 5.3.3. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością 
zapewnienia spójności 
analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 
z SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 
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108.  

IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 
B.4.2.1 Alokacja i 
wkład 

krajowy 

- Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 2.2.1. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością 
zapewnienia spójności 
analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 
z SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

109.  

IV. Wymiar 
terytorialny 
prowadzonej 
interwencji 

B.4.2.3 Alokacja i 
wkład krajowy 

- Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 2.2.1. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością 
zapewnienia spójności 
analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 
z SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

110.  VI. Wykaz skrótów - 

 Zaktualizowano nazwę skrótu KPRES na: „Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023r. 
Ekonomia Solidarności Społecznej. 

 
 

 Zaktualizowano skrót Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

Uchwała Rady Ministrów nr 11 z 
dnia 31 stycznia 2019r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu pn. Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Korekta techniczna 

111.  Załącznik nr 3 9iv 

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów w ramach działania: 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie rozwoju usług opiekuńczych nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, 

 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w 

Aktualizacja w celu: 

 dostosowania kryteriów do 
zapisów zmienionych 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego 
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tym z niepełnosprawnościami, 

 Kryteria formalne, merytoryczne - uniwersalne, 
horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla 
wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z 
wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 
Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie 
mikropożyczek). 

Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 

 dostosowania kryteriów do 
zapisów zmienionych 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020, 

 dostosowania zapisów 
kryteriów do obowiązujących 
aktów pranych, 

 doprecyzowania definicji 
kryterium. 

112.  Załącznik nr 3 
8i, 9v, 10i, 

10iv 
Zaktualizowano kryteria wyboru projektów w ramach działania 
7.1 oraz 8.3 a także poddziałania 9.1.1 i 9.2.1 

Aktualizacja  w celu: 

  dostosowania kryteriów do 
zapisów zmienionych 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 

 dostosowania kryteriów do 
zapisów zmienionych 
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Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-
2020 

 dostosowania kryteriów do 
zapisów zmienionych 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020 

 usprawnienia procesu oceny 
wniosków o dofinansowanie 
projektów 

113.  Załącznik nr 6 
8i, 8iv, 8v, 

9i 

Dostosowano zapisy w zakresie pomocy de minimis/pomocy 
publicznej do podstawowego dokumentu w związku z 
usunięciem formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie 

Zaktualizowane Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 06 września 2019 r. 


