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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 21 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 2 października 2017r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 21 

1.  

 
I Ogólny opis programu operacyjnego 
oraz głównych warunków realizacji 
1.3. Tryby wyboru projektów 
 

Zmiana dotyczy zapisów odnośnie trybów wyboru projektów. 
Aktualizacja zapisów w związku ze 
zmianą ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–
2020.   
 

2.  

I Ogólny opis programu operacyjnego 
oraz głównych warunków realizacji 
1.3. Tryby wyboru projektów 
1.3.2 Pozakonkursowa procedura 
wyboru projektów 

 

Po zdaniu „Zidentyfikowane projekty zamieszcza się w SZOOP (EFS) w celach informacyjnych” 
dodano przypis o treści: „Proces identyfikacji nie dotyczy projektów pomocy technicznej.” 

 

5. 

 
Karty poddziałań: 9.1.3 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej i 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
Aglomeracji Opolskiej, wiersz 10 Typy 
projektów 

 
Dodanie zapisu w typie projektów 1a), b), e), f): bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu 
wsparcia, o którym mowa w pkt 1c) i d) z przypisem w brzmieniu: Szerszy zakres wsparcia, 
wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. 
Dodatkowo w przypadku ppkt f) dodano zapis, zgodnie z którym dostosowanie i doposażenie 
istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego jest możliwe do realizacji w zakresie: 

 potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, 

 specyficznych potrzeb dzieci 3-4 letnich. 

Przeniesienie do SZOOP zapisów z 
Wytycznych programowych dla 
realizacji przedsięwzięć w 
obszarze wychowania 
przedszkolnego w ramach Osi 
priorytetowej 9 Wysoka jakość 
edukacji RPO WO 2014-2020 
spowodowane rezygnacją z tego 
dokumentu, po nowelizacji 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

6.  

Karty poddziałań: 9.1.3 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej i 9.1.4 
Wsparcie edukacji przedszkolnej w 
Aglomeracji Opolskiej, wiersz 18 Limity 
i ograniczenia w realizacji projektów 

 
Dodano następujące warunki: 

1) Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć oraz wsparcie nauczycieli odbywa się przez okres nie 
dłuższy niż 24 miesiące. 

2) W zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek 
wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z 
niepełnosprawnościami. 
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3) Kwota wydatków na realizację dodatkowych zajęć wyrównywujących może przekroczyć 30% 
kosztów bezpośrednich projektu. 

4) Dostosowanie i doposażenie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego do potrzeb i 
możliwości dzieci w wieku przedszkolnym/specyficznych potrzeb dzieci w wieku 3-4 lat możliwe 
jest wyłącznie w ramach ośrodków, w których odnotowuje się potrzeby w tym zakresie. Wnioski z 
diagnozy muszą stanowić element wniosku od dofinansowanie. 

Ponadto dodano przypis do limitów nr 1 w brzmieniu: Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe 
oznacza, że nie musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt 14 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
oraz przypis do limitu nr 3 w brzmieniu: Zgodnie z RPO WO 2014-2020. Powyższe oznacza, że nie 
musi zostać spełniony warunek, o którym mowa w Podrozdziale 3.1 pkt 13 ppkt h) Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020. Zakres EFS 

7. 

 
Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla działań 
i poddziałań RPO WO 2014-2020. 
Zakres EFS. 
 

Zmieniono nazwę wskaźników produktu w działaniu 7.1 oraz działaniu 7.2. Doprecyzowanie zapisów 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów 

8. 
Aktualizacja kryteriów wyboru 
projektów 

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów w zakresie: 
 

 kryteriów formalnych, merytorycznych – uniwersalnych, horyzontalnych uniwersalnych 
i szczegółowych uniwersalnych 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); 

 Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

 Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (w zakresie profilaktyki raka piersi)  

 Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 

 Działania 8.2 Włączenie społeczne; 
 

Zmiany kryteriów wyboru 
projektów (EFS) dokonano w 
związku: 

• ze zmianą Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–
2020; 

• ze zmianą Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia 
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oraz Poddziałań: 

 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego;  

 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej; 

 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. 
 

społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020; 

• z rekomendacjami Komisji 
Europejskiej (KE) oraz 
rekomendacjami wynikającymi                     
z badania ewaluacyjnego 
Ewaluacja bieżąca kryteriów i 
systemu wyboru projektów RPO 
WO 2014-2020. 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 21 – cały dokument 

3.  Cały dokument 
Usunięcie sformułowania „horyzontalne” odnośnie wytycznych wydawanych przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz odwołania do wytycznych programowych IZRPO. 

Rezygnacja z wytycznych 

programowych i zmiana 

terminologii wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju 

regionalnego wynikające z 

nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–

2020. 

4.  Cały dokument Aktualizacja aktów prawnych. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-

2020 wynikająca z nowelizacji 

aktów prawnych 

 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 11 września 2017r. 


