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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 41 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 2909/2020 w dniu 28 lipca 2020 r. 

 

Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. Zaktualizowano akty prawne w całym dokumencie. 

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

PUP 
 Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

8i 
Usunięcie wskaźnika: 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Uwzględnienie rekomendacji MFiPR 

3. Karta działania 7.6 Godzenie 
życia prywatnego i 

zawodowego  
Wiersz 18 Limity i 

ograniczenia 

8iv 

Dodanie „i” w zapisie: 

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

 

Korekta techniczna 

4. 

Karta działania 8.1  
Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych i 
społecznych 

Wiersz 9 Lista wskaźników 
produktu 

9iv 

Dodanie wskaźników: 
USŁUGI ZDROWOTNE: 
1) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej, 
2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego, 
3) Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby 

reagowania kryzysowego 
USŁUGI SPOŁECZNE: 
1) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej, 
2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego, 

Uwzględnienie rekomendacji KE 

5. 
Załącznik nr 2 8i 

Usunięcie wskaźnika: 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Uwzględnienie rekomendacji MFiPR 



 

2 

 

Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

 

 

 

 

 

6. Załącznik nr 2 9iv 

Dodanie wskaźników: 
1) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej, 
2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego, 
3) Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby 

reagowania kryzysowego 
 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika:  
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z: 820 na: 740 

 
Zmiana jednostki miary z: PLN na:  EUR, a za tym wartości docelowej 
wskaźnika:  
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-19 z: 55 000 000 na: 12 500 000 

Uwzględnienie rekomendacji KE 

 

 

 

Zmiana założeń projektu 

 

 

Uwzględnienie rekomendacji KE 

 

 

 

7. Załącznik nr 2 10i 

Zmiana jednostki miary z: PLN na:  EUR, a za tym wartości docelowej 
wskaźnika:  
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-19 z: 4 978 877 na: 1 800 000 
 
Zmiana wartości docelowych wskaźników: 
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z: 923 na: 1 690 
- Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z: 27 na: 45 

Uwzględnienie rekomendacji KE 

 

 

Zmiana założeń projektu 

 

 

8. Załącznik nr 2 10iv 

Dodanie wskaźników: 
1. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
2. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
3. Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

Uzupełnienie zapisów wskutek poznania 
założeń projektowych 
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Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

9. Załącznik nr 3 - 
Aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla działania 7.6 Godzenie życia 

prywatnego i zawodowego 

1. Zmiana zapisów  wynika z treści 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy  na lata 2014-
2020 oraz jest zgodna z pismem 
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 4 listopada 2019r. w którym 
wskazano  progi efektywności 
zatrudnieniowej na rok 2020. 

2. W przypadku kryterium 
merytorycznego szczegółowego 
(punktowanego) o nazwie „Projekt 
zakłada objęcie wsparciem miast 
średnich, w  tym  w  szczególności miast 
średnich  tracących  funkcje  społeczno-
gospodarcze” dostosowano jego  
definicje do aktualnej treści stosowanej 
w ramach innych działań/poddziałań 

10. 
Załącznik nr 3 - 

Dodanie kryteriów formalno-merytorycznych dla działania 9.4 Wsparcie 
kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu 
Obywatelskiego Osi IX Wysoka jakość edukacji 

Dodanie kryteriów dla działania 9.4 wynika 
z faktu akceptacji zmian w RPO WO 2014-
2020. 
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Lp. 
Lokalizacja w 
dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

11. Załącznik nr 3 - 

Aktualizacja kryteriów formalno-merytorycznych  dla działania 8.1 Dostęp 
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań 
zapobiegających chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i 
cukrzycy 

IZ RPO WO na lata 2014-2020 (IZ) 

wprowadza zmiany do kryteriów wyboru 

projektów EFS w ramach działania: 8.1 

Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie 

chorób cywilizacyjnych w celu 

dostosowania zapisów do obowiązujących 

aktów prawnych oraz zobligowania 

Wnioskodawców, aby działania 

podejmowane w kierunku zapobiegania 

chorobom cywilizacyjnym w aspekcie 

nadwagi, otyłości i cukrzycy podejmowane 

w województwie opolskim, odbywały się w 

szczególności na terenie gmin wiejskich. 

12. 

Załącznik nr 5 - 
Wiersz 14 - Europejski Budżet Obywatelski  

Zmiana wartości projektu  
Zmiana założeń projektu 

 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 21 lipca 2020 r. 


