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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 28 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 6305/2018 z dnia 29 października 2018r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 
1.3.1 Konkursowa 
procedura wyboru 

projektów 
 Aktualizacja zapisów odnośnie etapów oceny wniosków o dofinansowanie. 

Aktualizacja w celu dostosowania 
zapisów do pozostałych 

dokumentów programowych. 

2. 

Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 

PUP, wiersz 10 Typy 
projektów 

8i 

Zmieniono zapis z: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) na: 
Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z przypisem: 
W ramach projektu realizowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. W 
przypadku wygaśnięcia ww. ustawy w ramach projektu realizowane będą formy pomocy zgodnie z 
nową ustawą dotyczącą rynku pracy.  

Uelastycznienie zapisów w związku 
z planowaną zmianą ustawy 
dotyczącej rynku pracy 

3. 

Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 

PUP, wiersz 12 Grupa 
docelowa 

8i 

Zmieniono zapis z: Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez 
pracy i zarejestrowane w PUP, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, 
o których mowa w pkt 10,zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub 
profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na: Uczestnikami projektu są 
wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP, którym do 
powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy, o których mowa w pkt 10 z przypisem: 
Do projektu kwalifikują się osoby należące do I lub II profilu pomocy. W przypadku wygaśnięcia ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do projektu kwalifikowane 
będą osoby zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 

 

Uelastycznienie zapisów w związku 
z planowaną zmianą ustawy 
dotyczącej rynku pracy 

4. 

Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP, wiersz 18 Limity i 

ograniczenia 

8i 

W limicie nr 1 zmieniono zapis z: Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na: Realizacja wsparcia zgodnie z 
ustawą dotyczącą rynku pracy z przypisem: 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. 
W limicie nr 2 dodano przypis w brzmieniu: IPD realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wygaśnięcia ww. 
ustawy w ramach projektu należy przyjąć postępowanie zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy. 

 

Uelastycznienie zapisów w związku 
z planowaną zmianą ustawy 
dotyczącej rynku pracy 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

5. 

Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP, wiersz 22a Warunki 

stosowania 
uproszczonych form 

rozliczania 

8i 

Dodano przypis 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. 

Uelastycznienie zapisów w związku 
z planowaną zmianą ustawy 
dotyczącej rynku pracy 

6. 

Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 

PUP, wiersz 22b 
Planowany zakres 
systemu zaliczek 

8i 

Dodano przypis 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. 

Uelastycznienie zapisów w związku 
z planowaną zmianą ustawy 
dotyczącej rynku pracy 

7. 
III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 

kwalifikowalne w EUR) 
8i Zaktualizowano tabelę w ramach VII, VIII i IX osi priorytetowej. 

Decyzja Ministerstwa Inwestycji  
i Rozwoju z dnia 30 lipca 2018r.  

o wyrażeniu zgody na zwiększenie 
środków z Budżetu Państwa. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 
spójności zapisów umów o 

dofinansowanie i tabel 
finansowych. 

8. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.1.2 Indykatywna alokacja 

UE planowana na projekty 

rewitalizacyjne 

 Zaktualizowano tabelę w ramach II, III, V i X osi priorytetowej. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 

spójności analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 

z SZOOP EFRR. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

 Zaktualizowano tabelę w ramach II, III, V i IX osi priorytetowej. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 

spójności analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 

z SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

10. 
IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

B.4.2.1 Alokacja i wkład 
krajowy 

 

 
Zaktualizowano tabelę w ramach I, II, VII, VIII, IX i X osi priorytetowej. 
 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 

spójności analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 

z SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

11. 
IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

B.4.2.2 Alokacja i wkład 

krajowy 

 
 
Zaktualizowano tabelę w ramach II i V osi priorytetowej. 
 

 
Aktualizacja w związku z 

koniecznością zapewnienia 
spójności analogicznych zapisów z 

Indykatywnym planem finansowym 
z SZOOP EFRR. 

12. 
IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

B.4.2.3 Alokacja i wkład 

krajowy 

 
Zaktualizowano tabelę w ramach II i III osi priorytetowej. 
 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 

spójności analogicznych zapisów z 
Indykatywnym planem finansowym 

z SZOOP EFRR. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

13. 

Załącznik nr 3 do SZOOP 

(EFS) 

KRYTERIA WYBORU 

PROJEKTÓW DLA 

POSZCZEGÓLNYCH OSI 

PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ 

I PODDZIAŁAŃ RPO WO 

2014-2020 

Zakres: Europejski Fundusz 

Społeczny 

8 (i) 
Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP. 
 

Aktualizacja w celu usprawnienia 
procesu oceny, a następnie 

realizacji projektów, w związku z 
planowaną w styczniu 2019 r. 

zmianą ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, polegającą na zniesieniu 

profilowania osób bezrobotnych. 

14. 

Załącznik nr 5 Wykaz 
Projektów 

Zidentyfikowanych przez 
właściwą instytucję w 

ramach trybu 
pozakonkursowego 

 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działania: 
 

- Lp. 5,  7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP, 
Kolumna 6 szacowana całkowita wartość projektu [PLN] oraz kolumna 7 szacowana wartość 
kosztów kwalifikowalnych [PLN] 

dodano 

„25 426 758” 

oraz kolumna 9 szacowany wkład UE [PLN] 

dodano  

„21 612 744”  

oraz kolumny 10 i 11 zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami 

dodano nazwy wskaźników oraz wartości docelowe 

Autokorekta IZ RPO WO 

15. 

Załącznik nr 6 Lista 
wydatków kwalifikowalnych 

RPO WO 2014-2020 

Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych przez 

właściwą instytucję w 

 

Zapisy dot. realizacji wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zastąpiono zapisem o realizacji wsparcia zgodnie z 
ustawą dotyczącą rynku pracy z przypisem: 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. 

 

Uelastycznienie zapisów w 
związku z planowaną zmianą 
ustawy dotyczącej rynku 
pracy 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

ramach trybu 
pozakonkursowego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 25 września 2018r. 


