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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wer. 22 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 4774/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 22 

1.  
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru 

projektów  
Skorygowano zapis dot. procedury konkursowej tj. wprowadzono podział na etapy oceny 
oraz doprecyzowano sposób obliczania czasu trwania oceny merytorycznej. 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 
wynikająca z zapisów Ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji   programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–
2020 

2.  

Karty działań:  

 7.1 PI8(i) Aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP, 

 7.2 PI(8(i) Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających 
bez pracy, 

 7.3 PI8(iii) Zakładanie 
działalności gospodarczej. 

Wiersz 12 

Skorygowano zapis w Grupie docelowej/ ostatecznych odbiorcach wsparcia, z: osoby po 50 
roku życia, na: osoby w wieku 50 lat i więcej. 

Uwzględniona uwaga MR – 
doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów. 

3.  

Karty działań:  

 7.2 PI(8(i) Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających 
bez pracy, wiersz 12,   

 7.3 PI8(iii) Zakładanie 
działalności gospodarczej (wiersz 
12 i 19). 

 

Dokonano korekty zapisu dot. osób nieaktywnych zawodowo, wprowadzając zapis: osoby 
bierne zawodowo. 

Uwzględniona uwaga MR – 
dostosowanie zapisu do nazw 
wskaźników. 
 

4.  
Karta działania 7.3 PI(8iii)  
Zakładanie działalności gospodarczej,  
wiersz nr 30 

Uaktualniono podstawę prawną ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 

5.  
Karta działania 8.1 PI9(iv) 
Dostęp do wysokiej jakości usług 

Uszczegółowienie limitu dotyczącego działań świadomościowych (kampanii informacyjnych 
Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 
wynikająca z przeniesienie zapisu 
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zdrowotnych i społecznych, 
Wiersz 18 

i działań upowszechniających) poprzez dodanie zapisu: (…) z zastrzeżeniem iż nie mogą 

przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowalnych1. 

1 Dla działań w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz opieki nad matką i dzieckiem limit 

działań świadomościowych zostanie określony, zgodnie z właściwym Regionalnym 

Programem Zdrowotnym w ramach Regulaminu konkursu. 

z Regulaminów konkursów do 
SZOOP, celem zapewnienia 
większej przejrzystości zapisów.    

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów 

6.  
Aktualizacja kryteriów wyboru 
projektów 

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów w zakresie: 

 Działania 7.1 PI8(i) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
realizowanych przez PUP 

 Poddziałania 9.1.2 PI10(i) Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej 

 Poddziałania 9.1.4 PI10(i) Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

 Poddziałania 9.2.2 PI10(iv) Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji 
Opolskiej 

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, 

 rekomendacją ewaluatora 
realizującego badanie 
ewaluacyjne pn. Ewaluacja 
bieżąca kryteriów  
i systemu wyboru projektów 
RPO WO 2014-2020 

Załącznik nr 5 Wykaz Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 

7.  
OP VII Konkurencyjny rynek pracy 
Wiersz 5 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działania 7.1 PI8(i) Aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy realizowana przez PUP w zakresie alokacji. 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 

 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 6 grudnia 2017 r. 


