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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wer. 24 

Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 5083/2018 w dniu 19 luty 2018r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 24 

1.  W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne. 

2.  
Karta działania 7.2 Aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy realizowana przez PUP 

- Wiersz 6, Nazwa działania: korekta nazwy, 
- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: modyfikacja zapisu zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: dodanie wskaźnika, 
- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: zaktualizowano grupy docelowe 
wraz z przypisami, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

3.  
Karta działania 7.3 Zakładanie 
działalności gospodarczej 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: korekta numeru celu szczegółowego, 
- Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: dodanie wskaźników, 
- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: zaktualizowano grupy docelowe 
wraz z przypisami, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 

4.  

Karta działania 7.5 Szkolenia, 
doradztwo dla przedsiębiorców i 
pracowników przedsiębiorstw oraz 
adaptacyjność przedsiębiorstw 

- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: zaktualizowano grupy docelowe 
wraz z przypisami, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców  
i pracowników do zmian na lata 

2014-2020 

5.  
Karta działania 7.6 Godzenie życia 
prywatnego i zawodowego 

- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: dodanie przypisu, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

pracy na lata 2014-2020 

6.  
Karta działania 8.2 Włączenie 
społeczne 

- Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: zmiana nazwy wskaźnika nr 1 Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

7.  
Karta działania 8.3 Wsparcie 
podmiotów ekonomii społecznej 

- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz 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 

8.  
Karta poddziałania 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: korekta nazwy celu szczegółowego, 
- Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: modyfikacja zapisów zgodnie z 
zaktualizowanymi dokumentami, 
- Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: dodanie przypisów, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 

9.  
Karta poddziałania 9.1.2 Wsparcie 
kształcenia ogólnego w Aglomeracji 
Opolskiej 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: korekta nazwy celu szczegółowego, 
- Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: modyfikacja zapisów zgodnie z 
zaktualizowanymi dokumentami, 
- Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: dodanie przypisów, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 

10.  
Karta poddziałania 9.1.3 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej 

- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 11, Typ beneficjenta: modyfikacja przypisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: aktualizacja aktów prawnych, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dokumentami. na lata 2014-2020 

11.  
Karta poddziałania 9.1.4 Wsparcie 
edukacji przedszkolnej w Aglomeracji 
Opolskiej 

- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 11, Typ beneficjenta: modyfikacja przypisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: aktualizacja aktów prawnych, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 

12.  
Karta poddziałania 9.1.5 Programy 
pomocy stypendialnej 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: korekta nazwy celu szczegółowego, 
- Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: modyfikacja zapisów zgodnie z 
zaktualizowanymi dokumentami, 
- Wiersz 10, Typy projektów: dostosowanie zapisów do zaktualizowanych dokumentów, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja przypisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 

13.  
Karta poddziałania 9.2.1 Wsparcie 
kształcenia zawodowego  

Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: dodanie przypisu Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

14.  
Karta poddziałania 9.2.2 Wsparcie 
kształcenia zawodowego w 
Aglomeracji Opolskiej 

- Wiersz 7, Cel/e szczegółowy/e działania: korekta nazwy celu szczegółowego, 
- Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: dodanie wskaźnika, 
- Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: dodanie wskaźników, 
- Wiersz 11, Typ beneficjenta: modyfikacja przypisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami, 
- Wiersz 12, Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: zaktualizowano grupy docelowe 
wraz z przypisami, 
- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020 

15.  
Karta działania 9.3 Wsparcie 
kształcenia ustawicznego 

- Wiersz 18, Limity i ograniczenia: modyfikacja zapisów zgodnie z zaktualizowanymi 
dokumentami. 

Aktualizacja RPO WO 2014-2020 
oraz 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: Europejski Fundusz Społeczny 

16.  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
Działanie 8.2 

Zmiana nazwy wskaźnika Aktualizacja RPO WO 2014-2020 

Załącznik nr 3  
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

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

17.  

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 w ramach następujących działań/poddziałań: 

- Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe 
uniwersalne 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), 

 

- 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (PI 10(i)); 

- 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej (PI 10(i)); 

- 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (PI 10(i)); 

- 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej (PI 10 (iv)). 

 

 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością dostosowania 

kryteriów wyboru projektów do 
znowelizowanej ustawy 

wdrożeniowej oraz 
zaktualizowanych Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 14 lutego 2018r. 


