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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 39 

 Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 2733/2020  w dniu 18 maja 2020 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 

Dodanie wskaźników:  

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 
 - Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  
z pandemią COVID-19. 

Decyzja MFiPR dot. dodania nowych 
wskaźników monitorujących 
wsparcie w zakresie walki ze 
skutkami epidemii COVID-19 

3. 

Karta działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 

9iv 

Dodanie wskaźników:  

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 
 - Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  
z pandemią COVID-19. 

Decyzja MFiPR dot. dodania nowych 
wskaźników monitorujących 
wsparcie w zakresie walki ze 
skutkami epidemii COVID-19 

4. 
Oś priorytetowa VII 
Konkurencyjny rynek pracy  

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

- 
Zmiana alokacji:  
z 83 904 911,00 euro na 79 267 122,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 

5. Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP  Wiersz 14 

8i 
Zmiana alokacji:  
z 40 053 268,00 euro na 44 117 177,00 euro 

Zmiana zapisów w związku   
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

COVID-19. 
 

6. Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy  Wiersz 14 
Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

8i 
Zmiana alokacji:  
z 7 806 246,00 euro na 5 477 509,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

7. Karta działania 7.5 
Szkolenia, doradztwo dla 
przedsiębiorców i 
pracowników 
przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność 
przedsiębiorstw 
Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

8v 
Zmiana alokacji:  
z 6 808 857,00 euro na 2 171 068,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

8. Karta działania 7.6 
Godzenie życia prywatnego 
i zawodowego 
Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

8iv 
Zmiana alokacji:  
z 7 671 321,00 euro na 5 936 149,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

9. Oś priorytetowa VIII - Zmiana alokacji:  Zmiana zapisów w związku  
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Integracja społeczna  

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

z 75 564 898,00 euro na 80 202 687,00 euro z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 

10. Karta działania 8.1 
Dostęp do wysokiej jakości 
usług zdrowotnych i 
społecznych 
 Wiersz 14 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

9iv 
Zmiana alokacji:  
z 53 966 146,00 euro na 60 406 711,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

11. Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne 
 Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE 
(EUR) 

9i 
Zmiana alokacji:  
z 15 298 752,00 euro na 13 495 976,00 euro 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 

12. 

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

Wiersz 10 Typy projektów 

8i 

Dodano typ projektu: 

2) Dofinansowanie do wynagrodzenia lub kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej (STW) o których mowa w art. 15 zzb, zzc i zze ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw skierowane do: 

a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniający 
pracowników,  

b) mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,  

c) organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

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

Wiersz 12 Grupa 
docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

8i 

W opisie działania odnośnie grupy docelowej zmieniono zapis z:  
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby od 30 roku życia (…) 
na: Osoby od 30 roku życia (…) 

Zmiana techniczna 
 

14. 
Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP 

Wiersz 12 Grupa 
docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

8i 

Rozszerzono grupę docelową o: 
 
1) Pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające 

pracowników 

W przypadku obydwu grup docelowych dodano przypis: 

Wsparcie dotyczy wyłącznie osób od 30 roku życia (od dnia 30 tych urodzin) 

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 

15. 
Karta działania 7.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP 

Wiersz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8i 

Zmieniono zapisy z: 

1) Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2) Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, 
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. 
poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD). W 
przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny 
Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, może się 

Zmiana techniczna 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

kwalifikować do projektu, a ww. formy wsparcia nie muszą być jej ponownie 
udzielane. 

3) Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zachowania 
demarkacji z PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń. 

na: 

 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

1) Realizacja wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2) Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą 
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika 
projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu 
Działania (IPD). W przypadku, gdy osoba przystępująca do projektu 
posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie,  
o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, może się kwalifikować do 
projektu, a ww. formy wsparcia nie muszą być jej ponownie udzielane.  

3) Wsparcie rolników możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zachowania 
demarkacji z PI 8v oraz przejścia reorientowanych osób z systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń. 

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

8i 

Dodano limity dla pozostałych form wsparcia: 
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla 
mikro, małego i średniego przedsiębiorcy jest realizowane zgodnie z art. 15 zzb 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Wiersz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 
z późn. zm.). 

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników jest 
realizowane zgodnie z art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 
publicznego jest realizowane zgodnie z art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). 

 
Dodano przypis: 
Podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. art. 688  
z późn. zm.). 

oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 

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

Wiersz 23 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

8i 

Odnośnie rodzaju i przeznaczenia pomocy dodano zapis: 

 tymczasową ograniczoną pomoc dla przedsiębiorstw, które znajdują się  
w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z epidemią 
COVID-19. 

 

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

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

Wiersz 23 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna) 

8i 

Odnośnie unijnej podstawy prawnej dodano zapis: 
 
3) Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 
91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.). 

 

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 

19. 

Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy   
Wiersz 10 Typy projektów 

8i 

Zmieniono treść przypisu z:  
W przypadku typów projektów 1-3 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie 
wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu 
opieki nad osobami zależnymi, w tym nad dziećmi do lat 7.  
na:  
W przypadku typów projektów 1-3 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie 
wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu 
opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
(osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają 
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego) oraz nad dziećmi 
do lat 7. 

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

20. 
Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy   
Wiersz  12 Grupa 
docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

8i 

Zmieniono treść przypisu z:  
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 2019 r. 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. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

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

21. 

Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy   
 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8i 

Zmieniono treść limitu z:  

9) 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 .  

na:  

9) Staż trwa co najmniej 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy 
kalendarzowych. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje 
stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto 
minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w  roku złożenia 
przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie  
w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. 

10)  Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje jeżeli liczba 
godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin 

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 

miesięcznie - w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, 
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Do wyliczenia 
niepełnego stypendium należy posługiwać się liczbą dni roboczych  
w danym miesiącu i  na tej podstawie wyliczyć stawkę za dzień roboczy  
w tym miesiącu. Kwotę stypendium stażowego należy wyliczyć poprzez 
przemnożenie liczby dni roboczych, podczas których uczestnik odbywał 
staż przez stawkę dzienną.  

 

Zmieniono treść przypisu z:  

W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na 
którym odbywa się staż, może on zostać wydłużony stosownie do jego programu.   

na:  

W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na 
którym odbywa się staż, okres ten może być zmieniony stosownie do planu stażu. 
Uzasadnienie krótszego okresu powinno zawierać informację o tym, dlaczego jest 
on wystarczający do osiągnięcia założonego w projekcie celu stażu. 

 

Usunięto przypis:  

Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   

 

Zmieniono treść przypisu z:  

Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na 
ubezpieczenie społeczne  płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący 
na staż  

na: 

Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. 
podmiot kierujący na staż. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

22. 

Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy   
 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8i 

Zmieniono treść limitu z:  
W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami 
zapewnione jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie 
zatrudnienia wspomaganego. Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia trenera 
pracy powinien wynikać z indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami 
z zastrzeżeniem, że nie może trwać dłużej niż 24 miesiące24. 
na:  
W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami 
zapewnione jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie 
zatrudnienia wspomaganego. Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia trenera 
pracy powinien wynikać z indywidualnych potrzeb osoby  
z niepełnosprawnościami. 
 
Usunięto przypis: 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.   
 

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

23. 

Karta działania 7.2 
Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy   
 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8i 

Zmieniono treść limitu z:  

 
Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, 
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 szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;  
w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium 
szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być 
niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

na: Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, 

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 

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 

godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych; w przypadku niższej 

miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala 

się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

24. 

Karta działania 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

 
Wiesz  12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

8iii 

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

25. Karta działania 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

 
Wiesz 18 Limity 

8iii 

W limicie 10 dodano zapisy: 
 

W  związku z epidemią choroby COVID-19, w odniesieniu do warunków  
i procedur określonych w ww. dokumencie dopuszcza się następujące odstępstwa: 

a) możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, 

Zmiana zapisów w związku z 
podjęciem działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych skutków 
związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie 
wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie wlicza się do wymaganego 
okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej 
wznowieniu musi być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej  
o okres jej zawieszenia); 

b) udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego / przedłużonego 
osobom, które: 

- o wsparcie to nie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków  
z uwagi na wyczerpanie alokacji, 

- o wsparcie to nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego 
otrzymania, a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu 
pogorszeniu i potrzebują jej pomocy;  

c) umożliwienie uczestnikom projektu składania wniosku  
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż  
w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego; 

d) możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
prawidłowego wydatkowania dotacji  
w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na 
miejscu); 

e) w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki 
ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych 
w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny 
wniosków w tym zakresie; 

f) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach  
(np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, 
podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).  

 

Dodano przypis: 

IZRPO WO może wprowadzić również inne odstępstwa od Zasad pod warunkiem, 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

że nie będą one pozostawały w sprzeczności z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 lub uzyska zgodę na odstąpienie od 
warunków wynikających z tych Wytycznych od Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. 

 

26. Karta działania 7.3 
Zakładanie działalności 
gospodarczej 

 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8iii 

Dodano limit: 

11) W przypadku wsparcia zwrotnego dopuszcza się możliwość czasowego 
zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej do 6 miesięcy. Okres 
zawieszenia nie będzie traktowany jako naruszenie wymogu trwałości oraz nie 
będzie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej. 
Natomiast po wznowieniu działalności firmy, wymagany okres trwałości 
zostanie proporcjonalnie wydłużony o czas, na jaki została ona zawieszona. 

Zmiana zapisów w związku z 
podjęciem działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych skutków 
związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 

27. 

Karta działania 7.6 
Godzenie życia prywatnego 
i zawodowego 
 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

8 iv 

Zmieniono treść limitu z:  
W przypadku realizacji typu projektu nr 2 finansowanie kosztów opieki nad 
dziećmi do lat 3, względem konkretnego dziecka i opiekuna, nie może trwać dłużej 
niż 12 miesięcy. 
na: 
W przypadku realizacji typu projektu nr 2 finansowanie kosztów opieki nad 
dziećmi do lat 3, względem konkretnego dziecka i opiekuna, nie może trwać dłużej 
niż 12 miesięcy. Ze względu na niefunkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 w związku z epidemią choroby COVID-19 dopuszcza się wydłużenie okresu 
finansowania, który nie może  być jednak dłuższy niż okres, w którym miejsce 
opieki nie funkcjonuje. 

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

28. Karta działania 7.6 
Godzenie życia prywatnego 
i zawodowego 
 
Wiesz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji 

8 iv 

Zmieniono treść limitu z:  

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna musi prowadzić do 
zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania 

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 

projektów 
(jeśli dotyczy) 

istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

na:  

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna musi prowadzić do 
zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną w okresie realizacji projektu współfinansowanego z EFS. Powyższy 
warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc 
opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

29. 
Karta działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 

Wiersz 17 Tryb(y) wyboru 
projektów oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów 

9iv 

Dodano zapis: 
Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 
Nadzwyczajny tryb wyboru projektów. 
 
Dodano przypisy: 
Tryb pozakonkursowy dotyczy wyboru projektów  związanych z ograniczaniem 
negatywnych skutków  pandemii COVID-19. 
 
Tryb nadzwyczajny wprowadzony na  podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
694). 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

30. Karta działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 
Wiersz 19 Warunki  
i planowany zakres 
stosowania cross-
financingu (%)  
(jeśli  dotyczy) 

9iv 

Dodano zapis: 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego w trybie 
nadzwyczajnym wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może 
łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu. 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

31. Karta działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 

9iv 
Dodano zapis odnośnie usług zdrowotnych: 
W przypadku projektu pozakonkursowego oraz projektu wybranego w trybie 
nadzwyczajnym wysokość środków trwałych poniesionych w ramach kosztów 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Wiersz 20 Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może 
łącznie przekroczyć 30% wydatków projektu. 
 

skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

32. 

Karta działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 
Wiersz 22a Warunki 
stosowania uproszczonych 
form rozliczania wydatków 

9iv 

Zmieniono zapis z: 
Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków 
określa Regulamin konkursu/Procedura pozakonkursowa i umowa  
o dofinansowanie. 
na: 
Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków 
określają dokumenty związane z naborem wniosków o dofinansowanie 
oraz umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu projektu. 
 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

33. 

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne 
Wiersz 10 Typy projektów 

9i 

Zmieniono treść przypisu z: 
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach 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 z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin 
szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku 
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie (IZ RPOWO może określić szczegółowe warunki odbywania 
szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków 
nabywania umiejętności przez uczestników projektu).   
na:  
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach 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 z późn. zm.) pod warunkiem, że miesięczna 
liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych  
– w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium 

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 

ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% 
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 
z późn. zm.). 

34. 

Karta działania 8.2 
Włączenie społeczne 
Wiersz 10 Typy projektów 

9i 

Zmieniono treść przypisu z: 
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 z późn. zm.) jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie 
mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 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. Kwota 
stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na 
ubezpieczenia społeczne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący 
na staż.   
na:  
Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium, które miesięcznie 
wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym 
mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w  
roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje 
jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 
godzin miesięcznie– w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, 
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 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. Kwota 
stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika, tj. 

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 

podmiot kierujący na staż. 

35. 

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej  
Wiersz 10 Typy projektów 

9v 

Dodano limit: 
14) W  związku z epidemią choroby COVID-19, w odniesieniu do warunków  

i procedur określonych w ww. dokumencie dopuszcza się następujące 
odstępstwa: 
a) możliwość prowadzenia prac Komisji Rekrutacyjnej oraz prac Komisji 

Oceny Wniosków w sposób zdalny  lub częściowo zdalny; 
b) możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do 

ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia 
pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników 
przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez  nich 
pracy w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID -19; 

c) możliwość zmiany zakresu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa 
społeczne w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia 
pomostowego na inne, niż zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków 
wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, bez 
konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie, jednakże po 
wcześniejszym uzgodnieniu zakresu zmian wydatków z doradcą ośrodka 
wsparcia ekonomii społecznej; 

d) umożliwienie przedsiębiorstwom społecznym składania wniosków  
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w szóstym 
miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego; 

e) możliwość dokonania kontroli wykorzystania wsparcia finansowego 
zgodnie z Planem założenia przedsiębiorstwa społecznego/Planem 
wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych 
miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Planem 
przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej  w przedsiębiorstwo 
społeczne w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia 
kontroli na miejscu); 

f) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach  
(np. związanych z oceną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

podpisaniem umowy i wypłatą wsparcia finansowego). 

36. 

Karta działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej  
Wiersz 10 Typy projektów 

9v 

Dodano przypis: 
IZRPO WO może wprowadzić również inne odstępstwa od Zasad pod warunkiem, 
że nie będą one pozostawały w sprzeczności z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 lub uzyska zgodę na odstąpienie od warunków 
wynikających z tych Wytycznych od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 

37. 

III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 
kwalifikowalne w EUR) 

- Zmiany w ramach VII, VIII i IX osi priorytetowej. 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
W ramach IX Osi zmiany wynikają  
z wcześniejszej omyłki pisarskiej. 

38. 

IV. Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji 
A.1.2 Indykatywna alokacja 
UE planowana na projekty 
rewitalizacyjne 

- Zmiany w ramach II, III, V i X osi priorytetowej. 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 
Aktualizacja w ramach dz. 2.2, 3.1, 
10.2 i 10.3 w związku z 
koniecznością zapewnienia 
spójności analogicznych zapisów  
w SZOOP EFRR. 

39. IV. Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji 

- Zmiany w ramach poddziałania 3.1.2. 
Aktualizacja w związku  
z koniecznością zapewnienia 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

A.2.2 Alokacja UE 
przeznaczona na ZIT 
wojewódzki 

spójności analogicznych zapisów  
w SZOOP EFRR. 

40. 

Obszar Strategicznej 
Interwencji Depopulacja 
B.4.2.1 Alokacja i wkład 
krajowy 

- Zmiany w ramach I, II, VII, VIII, IX i X osi priorytetowej. 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 
 
Zmiany w ramach dz. 9.4 wynikają  
z wcześniejszej omyłki pisarskiej. 

41. Obszar Strategicznej 
Interwencji Obszary 
Przygraniczne B.4.2.2 
Alokacja i wkład krajowy 

- Zmiany w ramach II i V osi priorytetowej. 

Aktualizacja w związku  
z koniecznością zapewnienia 
spójności analogicznych zapisów  
w SZOOP EFRR. 

42. Miasta subregionalne i ich 
obszary funkcjonalne 
B.4.2.3 Alokacja i wkład 
krajowy 

- Zmiany w ramach II i III osi priorytetowej. 

Aktualizacja w związku  
z koniecznością zapewnienia 
spójności analogicznych zapisów  
w SZOOP EFRR. 

43. 

Załącznik nr 2 Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu 
dla działam i poddziałań 
RPO WO 2014 - 2020 

- 

Zmiana wartości wskaźników w ramach działań realizowanych przez Instytucje 
Pośredniczące (WUP i ZIT), tj. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 8.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 
9.2.1, 9.2.2,  

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 wraz z dostosowaniem do 
aktualnie osiągniętych wartości na 
podstawie podpisanych Porozumień 

44. 

9iv 

Dodanie wskaźników wraz z wartościami docelowymi:  

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 
 - Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  
- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
epidemią COVID-19. 

Decyzja MFiPR dot. dodania nowych 
wskaźników monitorujących 
wsparcie w zakresie walki ze 
skutkami epidemii COVID-19 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

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

- 

Dodano kryterium odstępowe oraz kryteria wyboru projektów związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego 
chorobę COVID – 19 w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych 

Decyzją KM przyjęto kryteria 
umożliwiające działania mające na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19  

46. Załącznik nr 5 - Wykaz 
projektów 
zidentyfikowanych przez 
właściwą instytucję  
w ramach trybu 
pozakonkursowego w RPO 
WO 2014-2020 
 
8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych  
i społecznych 
 

9iv 
Dodanie wiersza dotyczącego projektu pozakonkursowego w ramach działania  
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 

Zmiana zapisów w związku  
z podjęciem działań mających na 
celu niwelowanie negatywnych 
skutków związanych  
z rozprzestrzenianiem się epidemii 
COVID-19. 

47. 

Załącznik nr 6 - Lista 
wydatków 
kwalifikowalnych  
RPO WO 2014-2020 
 
7.1 Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy realizowana przez 
PUP 
 
 

8i 

Odnośnie dokumentów dot. kwalifikowalności wydatków dodano zapis: 

- ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 374 z późn. zm.) 

 
Odnośnie rodzaju i przeznaczenia pomocy de minimis dodano zapis: 

 tymczasową ograniczoną pomoc dla przedsiębiorstw, które znajdują się w 
sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z epidemią 
COVID-19 
 

Do podstawy prawnej dodano zapis: 
3) Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 

Wejście w życie ustawy z dnia  
2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.). 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 
91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.). 

Odnośnie dokumentów dot. wydatków niekwalifikowalnych dodano zapis: 

- ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 11 maja 2020 r. 


