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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wer. 23 

Dokument przyjęty uchwałą nr 4982/2018  w dniu 29 stycznia 2018r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 23 

1.  
Karta działania 7.1 Aktywizacja 

zawodowa osób pozostających bez 

pracy realizowana przez PUP 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: aktualizacja zapisów  

- Wiersz 12, Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: Zaktualizowano grupy docelowe   
wraz z przypisem 
-  Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów: modyfikacja zapisów. 
 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 i 
Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

2.  - Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów: modyfikacja zapisów. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 

spójności z kryteriami wyboru 
projektów. 

3.  
Karta działania 7.4 Wydłużanie 
aktywności zawodowej  

- Wiersz 10, Typy projektów: modyfikacja zapisów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: modyfikacja zapisów, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy): modyfikacja zapisów.  

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 i 
Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

4.  
Karta działania 8.1 Dostęp do 
wysokiej jakości usług zdrowotnych  
i społecznych 

- Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy): modyfikacja zapisów, 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 i 
Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 
 

5.  
Karta działania 8.2 Włączenie 
społeczne 

- Wiersz 10, Typy projektów: Dostosowanie zapisów, 

- Wiersz 11, Typ beneficjenta: dodanie Beneficjentów w związku z dodaniem procedury 
pozakonkursowej, 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 i 
Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
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- Wiersz 17, Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków: dodanie pozakonkursowego trybu wyboru projektów, 

- Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy): dostosowanie 
zapisów. 

Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

6.  
Karta działania 9.2.1 Wsparcie 
kształcenia zawodowego, 
 

- Wiersz 8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego, 

- Wiersz 9 Lista wskaźników produktu, 

- Wiersz 10, Typy projektów: Dostosowanie zapisów, 

- Wiersz 18, Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy): dostosowanie 

zapisów. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 i 
Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020. 

7.  
III. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR)
   

Zaktualizowano tabelę w ramach działania:  

- 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej(PI 8(vi)),   

- 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw (PI (8(v)),  

- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9(iv)),  

- 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego (PI 10(iii).) 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 
spójności zapisów umów o 

dofinansowanie i tabel 
finansowych  

 

Załącznik nr 2  
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020; Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

8.  
Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego dla poddziałania 
9.1.1,  9.1.2 i 9.1.5 

Zmiana nazwy wskaźnika Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu na Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

9.  
Wskaźniki rezultatu 
bezpośredniego dla poddziałania 
9.2.1 i  9.2.2 

Dodanie wskaźnika Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

10.  
Wskaźniki produktu dla działania 
7.2 

Zmiana wartości docelowych wskaźników: Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie 
Dodanie wskaźnika: Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy objętych wsparciem w programie 
 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
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11.  
Wskaźniki produktu dla działania 
7.3 

Dodanie wskaźników: Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie, Liczba osób pracujących, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

12.  
Wskaźniki produktu dla 
poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 

Zmiana nazwy wskaźnika produktu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie na: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w programie 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

13.  
Wskaźniki produktu dla 
poddziałania 9.2.1 i 9.2.2 

Dodanie wskaźników: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie oraz Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 
programie 
Zmiana wartości docelowej wskaźnika Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

14.  
Wskaźniki produktu dla 
poddziałania 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 
9.2.1 i działania 9.3 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika:  Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

Załącznik nr 3  
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020; Zakres: Europejski Fundusz Społeczny 

15.  

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

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla działań:  

- 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP (PI 8(iv)),  

- 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej(PI 8(vi)),  

- 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (PI 9(iv)),  

- 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (PI 10 (i)), 

- 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (PI (10(iv)). 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością dostosowania 

kryteriów wyboru projektów do 
zapisów noty Komisji Europejskiej 
dotyczącej celu tematycznego 8, 

zapisów aktualnie obowiązującego 
Planu działań w sektorze zdrowia 
na 2018 rok oraz znowelizowanej 

ustawy wdrożeniowej 
 

 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 12 stycznia 2018r. 


