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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS wersja nr 30 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 428/2019 z dnia 4 marca 2019 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne. 

2. 

Karta Działania 8.2 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, wiersz 

10 Typy projektów 

9i 

Dodanie przypisu nr 6 w treści: Osobom 

uczestniczącym w stażu przysługuje 

stypendium w wysokości nie większej niż 120% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) jeżeli 

miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie 

mniej niż 160 godzin miesięcznie  – w 

przypadku niższego miesięcznego wymiaru 

godzin, wysokość stypendium ustala się 

proporcjonalnie. W przypadku osób z 

niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium 

przysługuje pod warunkiem, że miesięczna 

liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 

godzin miesięcznie. Kwota stypendium 

stażowego jest kwotą brutto 

nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia 

społeczne płaconych w całości przez płatnika, 

tj. podmiot kierujący na  staż. 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020  z uwzględnieniem uwagi IK UP. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

3. 

Karta Działania 8.3 
Wsparcie podmiotów 
ekonomii społecznej, wiersz 

10 Typy projektów 

9v 

Zmiana treści przypisu nr 126 z: 

Nie dotyczy typu projektu nr 5, w przypadku 

którego nie identyfikuje się grup docelowych 

na 

Nie dotyczy typu projektu nr 7, w przypadku 

którego nie identyfikuje się grup docelowych. 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 

4. 

Załącznik nr 2  

do SZOOP (EFS)  

TABELA WSKAŹNIKÓW 
REZULTATU 
BEZPOŚREDNIEGO I 
PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I 
PODDZIAŁAŃ RPO WO 
2014-2020 

8i 
9iv 

Zmiana wartości wskaźników:  

− Liczba osób posiadających co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku 

życia  

− Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych, 

istniejących po zakończeniu projektu 

Zmiany wynikają z oszacowania przez beneficjenta większej wartości 

wskaźnika niż IZ RPO WO 2014-2020 założyła na etapie szacowania do 

SZOOP. 

5. 

 

Załącznik nr 3  

do SZOOP (EFS)  

KRYTERIA WYBORU 
PROJEKTÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH OSI 
PRIORYTETOWYCH, 
DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ 
RPO WO 2014-2020  

Zakres: Europejski Fundusz 
Społeczny 

9iv 
9v 
10i 

Zaktualizowano kryteria wyboru projektów dla 

działania/poddziałania: 

• 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie 
opieki nad matką i dzieckiem, 

• 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych w zakresie 
chorób cywilizacyjnych, 

• 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii 

społecznej (tryb pozakonkursowy), 

 

Aktualizacja kryteriów wyboru projektów EFS dla Działania: 

• 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

opieki nad matką i dzieckiem z powodu konieczności dostosowania 

zapisów do znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze zdrowia na lata 2014-2020, rezygnacji z profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych po wprowadzeniu przez NFZ możliwości refundacji 

szczepień oraz wprowadzenia stawek jednostkowych w ramach działania. 

• 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

chorób cywilizacyjnych z powodu konieczności dostosowania zapisów do 

znowelizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 

2014-2020 oraz znowelizowanego Programu zapobiegającego chorobom 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI  

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców 

województwa opolskiego  a także wprowadzenia stawek jednostkowych w 

ramach działania.  

• 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej z powodu konieczności 

dostosowania zapisów do znowelizowanych 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 oraz do 

działań planowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

6. 

Załącznik nr 5 

Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych przez 
właściwą instytucję w 
ramach trybu 
pozakonkursowego 

9v 
10i 

Dodano informacje dotyczące projektów 

pozakonkursowych w ramach: 

1. Działania 8.3  Wsparcie podmiotów 

ekonomii społecznej RPO WO 2014-

2020, 

2. Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej RPO WO 2014-2020. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 

wynikająca z konieczności wprowadzenia 

danych na rok 2019 

7. 

Karta działania 9.1.5 

Wiersz 18. Limity i 
ograniczenia 

10i 

W celu ujednolicenia zapisów pomiędzy kartą 

działania oraz kryteriami usunięto w karcie 

działania w wierszu 18 zapis o treści: „Przy 

czym w celu osiągnięcia wskaźnika z ram 

wykonania ujętego w RPO WO 2014-2020 

wymaga się zagwarantowania, że minimum 

80% uczestników projektu pozakonkursowego 

będzie pochodzić z terenów wiejskich 

województwa opolskiego,”.  

 

Ramy wykonania dla roku 2018 oraz dla roku 2023 dla wskaźnika Liczba osób 

pochodzących z obszarów wiejskich zostały już osiągnięte. 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, 27 lutego 2019r. 


