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Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 27
1.

Cały dokument



Aktualizacja podstaw prawnych

2.

Karta działania 8.1 PI 9(iv) Dostęp
do wysokiej jakości usług
zdrowotnych i społecznych




Wiersz 8, Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: dodanie wskaźników
Wiersz 9, Lista wskaźników produktu: dodanie wskaźników

3.

4.

5.

Doprecyzowanie zapisów zgodnie z
zaleceniami MIiR przekazanymi pismem
o sygn. DZF- VI.7630.3.2018.AK z
8.03.2018

Wiersz 18 Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Do limitu nr 6: W ramach działania 8.3 PI 9(v) dotacje są udzielane wyłącznie na
tworzenie nowych miejsc pracy dla:
a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób
niepełnoletnich;
b) osób długotrwale bezrobotnych;
Dostosowanie warunków wsparcia do
Karta działania 8.3 PI 9(v)
c) osób ubogich pracujących;
grupy docelowej wskazanej w RPO WO
Wsparcie podmiotów ekonomii
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
2014-2020, oraz w karcie SZOOP, dla
społecznej
socjoterapii;
działania 8.3 (wiersz 12)
e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.
dodanie następującego przypisu:
Ze względu na grupę docelową dla działania 8.3 PI 9(v), wsparcie osób wyszczególnionych
w ramach lit. b – e będzie możliwe pod warunkiem, że osoby te będą należały do grupy
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Załącznik nr 2
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020; Zakres: Europejski Fundusz Społeczny
Doprecyzowanie zapisów zgodnie z
Wskaźniki rezultatu
zaleceniami MIiR przekazanymi pismem
bezpośredniego i wskaźniki
Dodanie wskaźników.
o sygn. DZF- VI.7630.3.2018.AK z
produktu dla dz. 8.1 PI 9(iv)
8.03.2018
Wskaźniki rezultatu
Zmiana wartości docelowych.
Aktualizacja RPO WO 2014-2020
bezpośredniego dla dz. 7.3 PI 8(iii)
1

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

6.

Wskaźniki produktu dla poddz.
9.1.1, 9.1.2, 9.1.5 – PI 10(i), 9.2.1 –
PI 10(iv), dz. 9.3 – PI 10(iii)

7.

Wprowadzona zmiana
Zmiana wartości docelowych.

Podstawa/uzasadnienie
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
Aktualizacja kryteriów wyboru
projektów (EFS) wynika z konieczności:
 usprawnienia procesu oceny
wniosków o dofinansowanie
projektów oraz
Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla działań:
 dostosowania zapisów do
zaktualizowanych Wytycznych
 Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i
Załącznik nr 3 do SZOOP RPO
w zakresie realizacji
szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020
WO 2014-2020 Kryteria
przedsięwzięć w obszarze
(z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
wyboru projektów dla
realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie
włączenia społecznego
poszczególnych
mikropożyczek),
i zwalczania ubóstwa z
osi priorytetowych, działań
wykorzystaniem środków
i poddziałań RPO WO 2014 8.1 PI 9(iv) Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w
2020.
Europejskiego Funduszu
zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych,
Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju
 8.3 PI 9(v) Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Regionalnego na lata 20142020, obowiązujących od 9
stycznia br.

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, 29 maja 2018 r.
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