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Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Lp.

1.

Rozdział/podrozdział
,
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
I.
Ogólny opis
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, I.3 Opis
procedury wyboru
projektów, Etapy
oceny projektów w
trybie konkursowym.

Dotychczasowy zapis

W przypadku projektów finansowanych
ze środków EFS/EFRR w trakcie oceny
merytorycznej dopuszczalne
są modyfikacje projektu wyłącznie w
zakresie prowadzącym do lepszego
spełnienia przez projekt ustalonych
kryteriów, wynikające z rekomendacji
oceniających.

Nowy zapis

Uzasadnienie

W przypadku projektów finansowanych ze środków EFRR w
trakcie oceny merytorycznej dopuszczalne są modyfikacje
projektu wyłącznie w zakresie prowadzącym do lepszego
spełnienia przez projekt ustalonych kryteriów, wynikające z
rekomendacji oceniających.

Zmiana zapisów
wynika z
wprowadzenia w EFS
jednego etapu oceny:
formalnomerytorycznego.

„(…)

Zmiana zapisów
wynika z
wprowadzenia w EFS
jednego etapu oceny:

Etap oceny
merytorycznej
str.16
2.

I.3 Opis procedury
wyboru projektów

Brak

Etap oceny formalno-merytorycznej z negocjacjami
W ramach IZ RPO WSL - Wydział FS/ IP RPO WSL – WUP Katowice
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Etapy oceny
projektów w trybie
konkursowym.
Str. 16

3.

Ogólny opis
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, I.3 Opis
procedury wyboru
projektów, Opis
procesu naboru,
oceny i wyboru
projektów do
dofinansowania w
trybie projektów
pozakonkursowych.

(….) W zakresie wsparcia ze środków
EFRR oceny formalnej dokonuje co
najmniej dwóch członków KOP w
oparciu o kartę oceny formalnej,
natomiast w zakresie wsparcia ze
środków EFS oceny formalnej dokonuje
pracownik IZ RPO WSL/IP RPO WSL w
oparciu o kartę oceny formalnej. (…)

ocena kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych jest
przeprowadzana na etapie oceny formalno – merytorycznej z
negocjacjami przez dwóch członków KOP. Na etapie oceny
formalno-merytorycznej z negocjacjami dopuszczalne jest
wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia
wyjaśnień/uzupełnienia i/lub poprawy zapisów wniosku w celu
potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru. Ewentualna
poprawa/uzupełnienie wniosku w tym zakresie będzie możliwa w
ramach procesu negocjacji.”

formalnomerytorycznego.

(…) W zakresie wsparcia ze środków EFRR oceny formalnej
dokonuje co najmniej dwóch członków KOP w oparciu o kartę
oceny formalnej. (…)

Zmiana zapisów
wynika z
wprowadzenia w EFS
jednego etapu oceny:
formalnomerytorycznego

Etap oceny formalnej
str. 19
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4.

Ogólny opis
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, I.3 Opis
procedury wyboru
projektów, Opis
procesu naboru,
oceny i wyboru
projektów do
dofinansowania w
trybie projektów
pozakonkursowych.

(…) W zakresie wsparcia ze środków
EFRR jest przeprowadzana w formie
niezależnej oceny dokonywanej przez
KOP, natomiast w zakresie wsparcia ze
środków EFS oceny merytorycznej
dokonuje pracownik IZ/IP RPO WSL lub
zewnętrzny ekspert wpisany do Wykazu
Kandydatów na ekspertów RPO WSL
2014-2020. (…)

(…) W zakresie wsparcia ze środków EFRR jest przeprowadzana w
formie niezależnej oceny dokonywanej przez KOP. (…)

Zmiana zapisów
wynika z
wprowadzenia w EFS
jednego etapu oceny:
formalnomerytorycznego

Brak zapisu

Wprowadzono zapis w brzmieniu: „Etap oceny formalnomerytorycznej

Zmiana zapisów
wynika z
wprowadzenia w EFS
jednego etapu oceny:
formalnomerytorycznego

Etap oceny
merytorycznej.
str. 19
5.

Ogólny opis
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020, I.3 Opis
procedury wyboru

W ramach IZ RPO WSL - Wydziału FS ocena kryteriów formalnych
oraz kryteriów merytorycznych jest przeprowadzana na etapie
oceny formalno – merytorycznej przez pracownika IZ/IP RPO WSL
lub zewnętrznego eksperta wpisanego do Wykazu Kandydatów
na ekspertów RPO WSL 2014-2020”.
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projektów, Opis
procesu naboru,
oceny i wyboru
projektów do
dofinansowania w
trybie projektów
pozakonkursowych.
Etap oceny formalnej
str. 19
6.

II.1.1. Kluczowa dla
regionu
infrastruktura
badawcza

Limity i ograniczenia w realizacji
Projektów mogą zostać określone w
Regulaminie konkursu.

Zgodnie z punktem 29. Opis działania i dodatkowe wyjaśnienia.

Zmiana zapisów pola
w związku z
koniecznością
wskazania limitów i
ograniczeń w ramach
działania.

Pomoc publiczna, w przypadku jej
wystąpienia w danym projekcie,
udzielana będzie na podstawie
właściwych przepisów prawa krajowego
i unijnego, w szczególności:

Pomoc udzielana będzie na podstawie właściwych przepisów
prawa krajowego i unijnego, w szczególności:

Zmieniono zgodnie z
uwagami IK UP

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 26
7.

II.1.1. Kluczowa dla
regionu
infrastruktura
badawcza

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
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Podpunkt 19 Pomoc
publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i
przeznaczenie
pomocy, unijna lub
krajowa podstawa
prawna)
Str. 27

651/2014

Traktatu, art. 26 pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą.

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu, art. 26 pomoc
inwestycyjna na infrastrukturę
badawczą.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 czerwca 2016r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16
czerwca 2016r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
badawczą w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 20142020.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020.
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Każdorazowo zakres podstaw prawnych
zostanie określony w Regulaminie
konkursu.
8.

II.1.1. Kluczowa dla
regionu
infrastruktura
badawcza

Podpunkt 29 Opis
Działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 29

Przedmiotem projektu będzie
infrastruktura badawcza
wykorzystywana do prowadzenia
działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów prawa unijnego dotyczących
pomocy publicznej. Jeżeli infrastruktura
badawcza będzie wykorzystywana do
prowadzenia działalności gospodarczej
jak i niegospodarczej, wnioskodawca
musi prowadzić działalność gospodarczą
na poziomie minimum 40% całkowitych
rocznych zasobów danej infrastruktury.
Część projektu dotycząca wykorzystania
infrastruktury badawczej do
prowadzenia działalności gospodarczej
nie może być mniejsza niż 20% wartości
całkowitych kosztów kwalifikowalnych
projektu.

Przedmiotem projektu będzie infrastruktura badawcza
wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów prawa unijnego dotyczących pomocy
publicznej. Infrastruktura badawcza oznacza obiekty, zasoby i
powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez
środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w
swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw
przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa
lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą
na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć,
infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę
łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze
niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne
rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w
jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów)
zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z
dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych
konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC)
(Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1)1. Jeżeli infrastruktura badawcza
będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności
gospodarczej jak i niegospodarczej, wnioskodawca musi
prowadzić działalność gospodarczą na poziomie powyżej 20%

Zmiana zgodna ze
zmianą kryteriów
oceny w działaniu 1.1.
Zmiana jest zgodna z
rekomendowanym
stanowiskiem
Ministerstwa Rozwoju
- pismo z 9 lutego
2017 r., znak: DRPII.7610.40.2017.
Zgodnie z pismem
działalność
gospodarcza
stanowiąca powyżej
20% rocznej
wydajności
infrastruktury
powinna stanowić
warunek dostępu,
dodatkowo kryteria
powinny uwzględniać
silne preferencje dla

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu, art. 2.
1
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9.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 3, str. 32

Brak zapisu

całkowitych rocznych zasobów danej infrastruktury. Część
projektu dotycząca wykorzystania infrastruktury badawczej do
prowadzenia działalności gospodarczej musi wynosić ponad 20%
wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych infrastruktury.

projektów wyższym
wymiarze działalności,
przy czym skala
preferencji powinna
być zróżnicowana w
zależności od poziomu
tej działalności.
Kryteria wyboru
projektów oddają tę
preferencję.

Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R w
przedsiębiorstwach

Wprowadzono do
SZOOP wskaźnik, który
do tej pory był
wskaźnikiem
specyficznym dla
projektu dla 2. typu
projektu w działaniu
1.2. Wartość
oszacowano jako 50%
wartości wskaźnika
produktu „Liczba
przedsiębiorstw
wspartych w zakresie
prowadzenia prac
B+R” (125 szt.), gdyż
przyjęto założenie, że
nie każdy
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przedsiębiorca
ukończy badania i
skomercjalizuje ich
wyniki.
10.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 14, str. 34-35

1. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie
projekty wpisujące się w regionalne
inteligentne specjalizacje.
2. Szczegółowe zasady
kwalifikowalności wydatków określone
są w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydanych przez
ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz każdorazowo w
dokumentacji konkursowej
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz w podstawach prawnych wskazanych w
Regulaminie konkursu dla danego naboru. IOK jest upoważniona
do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie
kwalifikowalności wydatków.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostały wskazane w
pkt 20-24 i 29.
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia wyłącznie zgodne z RIS WSL
2013-2020,
IOK może wprowadzić w Regulaminie konkursu ograniczenia dot.
maksymalnej liczby składanych wniosków przez Wnioskodawcę,
IOK może wprowadzić ograniczenie w zakresie możliwych do
realizacji typów inwestycji początkowej w przypadku ubiegania
się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
Dopuszcza się możliwość ogłaszania konkursów dla wybranych
typów projektów oraz katalogu potencjalnych beneficjentów.
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W sytuacji realizacji projektu przez konsorcjum/porozumienia,
IOK ma możliwość wskazania dodatkowych warunków dot. lidera
oraz członków konsorcjum/porozumienia m.in. w zakresie
statusu, liczby konsorcjantów.
11.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 15, str. 35

Zgodnie z zasadami określonymi w art.
98 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
Możliwość zastosowania cross financingu zostanie określona w
ogłoszeniu o naborze

12.

13.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 18, str. 36

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 19, str. 36

W ramach działania 1.2 nie planuje się
systemu zaliczek.
Warunki stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków- zgodnie z
Regulaminem konkursu dla danego
naboru

Warunki dofinansowania projektu
podlegającego przepisom dotyczącym
pomocy państwa – zgodnie
z właściwymi przepisami prawa
unijnego i krajowego dotyczącymi zasad

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r.
Możliwość zastosowania cross - financingu zostanie określona w
ogłoszeniu o naborze.
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru możliwości oraz zakresu zastosowania cross –
financingu.
W ramach działania 1.2 nie planuje się systemu zaliczek.
Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatkówzgodnie z Regulaminem konkursu dla danego naboru.
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru informacji o możliwości i warunkach stosowania
uproszczonych form rozliczania wydatków.
Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.
Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
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udzielania tej pomocy, obowiązującymi
w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat
możliwych podstaw prawnych, zostaną
opublikowane w Regulaminie konkursu
w szczególności: ROZPORZĄDZENIE
KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu

zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu. IOK jest
upoważniona do zawężenia podstaw prawnych obowiązujących
w ramach danego naboru.

7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Wsparcie będzie udzielane w szczególności w oparciu o:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

14.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 22, str. 38

Wkład własny beneficjenta wynosi
minimalny 15%. W przypadku
projektów objętych pomocą publiczną
lub pomocą de minimis poziom wkładu
własnego jest uzależniony od
zastosowanej podstawy prawnej
udzielanej pomocy.

Wkład własny beneficjenta wynosi minimum 15%. W przypadku
projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego jest uzależniony od zastosowanej
podstawy prawnej udzielanej pomocy.

Zmiana stylistyczna

15.

II.1.2 Badania,
rozwój i innowacje w
przedsiębiorstwach,
pkt 24, str. 39

Zastosowanie przedmiotowej zasady
zostanie każdrazowo wskazane w
Regulaminie kokursu właściwym dla
danego naboru.

Zastosowanie przedmiotowej zasady zostanie każdorazowo
wskazane w Regulaminie konkursu właściwym dla danego
naboru.

Zmiana stylistyczna

16.

II.1.3
Profesjonalizacja

Szczegółowe zasady kwalifikowalności
wydatków określone są w Wytycznych

Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
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IOB, pkt 14, str. 4445

w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 wydanych
przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz każdorazowo w
dokumentacji konkursowej.
2. Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz w podstawach prawnych wskazanych w
Regulaminie konkursu dla danego naboru. IOK jest upoważniona
do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie
kwalifikowalności wydatków.

zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostały wskazane w
pkt 20-24 i 29.
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia wyłącznie zgodne z RIS WSL
2013-2020,
IOK może wprowadzić w Regulaminie konkursu ograniczenia dot.
maksymalnej liczby składanych wniosków przez Wnioskodawcę,
IOK może wprowadzić ograniczenie w zakresie możliwych do
realizacji typów inwestycji początkowej w przypadku ubiegania
się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
Dopuszcza się możliwość ogłaszania konkursów dla wybranych
typów projektów oraz katalogu potencjalnych beneficjentów,
IOK może wprowadzić ograniczenie w Regulaminie konkursu w
zakresie wartości poziomu wsparcia (kwotowego i
procentowego).

17.

II.1.3
Profesjonalizacja

Zgodnie z zasadami określonymi w art.
98 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
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IOB, pkt 15, str. 45

18.

II.1.3
Profesjonalizacja
IOB, pkt 18, str. 45

z dnia 17 grudnia 2013 r.

grudnia 2013 r.

Szczegółowy zakres stosowania crossfinancingu opisany jest w ogłoszeniu o
naborze.

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru możliwości oraz zakresu zastosowania cross –
financingu.

W ramach działania 1.3 przewiduje się
stosowanie uproszczonych form
rozliczania wydatków - warunki zgodnie
z Regulaminem konkursu.

W ramach działania 1.3 przewiduje się stosowanie uproszczonych
form rozliczania wydatków - warunki zgodnie z Regulaminem
konkursu.

W ramach działania 1.3 3 typ projektów
przewiduje się możliwość wypłacania
zaliczek dla beneficjentów.

19.

II.1.3
Profesjonalizacja
IOB, pkt 19, str. 4546

Warunki dofinansowania projektu
podlegającego przepisom dotyczącym
pomocy państwa – zgodnie
z właściwymi przepisami prawa
unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi
w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat
możliwych podstaw prawnych, zostaną
opublikowane w Regulaminie konkursu
w szczególności:

W ramach działania 1.3 3 typ projektów przewiduje się możliwość
wypłacania zaliczek dla beneficjentów.
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru informacji o możliwości i warunkach stosowania
uproszczonych form rozliczania wydatków.
Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. IOK
jest upoważniona do zawężenia podstaw prawnych
obowiązujących w ramach danego naboru.
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw prawnych,
zostaną opublikowane w Regulaminie konkursu. Wsparcie będzie
udzielane w szczególności w oparciu o:

wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.
Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn.
zm.) uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności,

art. 26 Pomoc inwestycyjna na
infrastrukturę badawczą,

art. 31 Pomoc na szkolenia,

art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie
innowacyjności,
Pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.

art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna,
art. 18 Pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców,

art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
Pomoc de minimis
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 20142020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na
usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
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Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na
wspieranie innowacyjności oraz
innowacje procesowe i organizacyjne w
ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020

listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

20.

II.1.3
Profesjonalizacja
IOB, pkt 29, str. 4849

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3.
realizowane będą na obszarze całego
województwa. W celu zapewnienia, że
udzielona pomoc będzie służyła
rozwojowi Województwa Śląskiego,
przedsiębiorstwo (a w przypadku
realizacji projektu w ramach
konsorcjum/porozumienia lider) musi
prowadzić działalność gospodarczą na
terenie Województwa Śląskiego –

Przedsięwzięcia w ramach Działania 1.3. realizowane będą na
obszarze całego województwa. W celu zapewnienia, że udzielona
pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego,
beneficjent (a w przypadku realizacji projektu w ramach
konsorcjum/porozumienia lider) musi prowadzić działalność
gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego – weryfikacja
będzie się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Warunkiem uzyskania wsparcia w zakresie profesjonalizacji
wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych usług doradczych
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weryfikacja będzie się odbywać na
będzie:
podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień
przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje
podpisania umowy o dofinansowanie.
różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność IOB do
Warunkiem uzyskania wsparcia w
działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności
zakresie profesjonalizacji
podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania
wysokospecjalistycznych i
samowystarczalności stopniowo do końca okresu
proinnowacyjnych usług doradczych
kwalifikowalności),
będzie:
wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania
przedstawienie strategii biznesowej,
usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.
która wyraźnie wskazuje różne źródła
Wsparcie ma na celu dostarczenie nowych (zaawansowanych lub
przychodów IOB oraz potwierdza
znacząco ulepszonych) specjalistycznych usług w odpowiedzi na
zdolność IOB do działania w warunkach
pojawiające się/zmieniające się potrzeby biznesowe w oparciu o
rynkowych i prowadzenia działalności
zdiagnozowane i udokumentowane oczekiwania sektora biznesu.
podmiotu finansowo
samowystarczalnego (lub uzyskania
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
samowystarczalności stopniowo do
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu
końca okresu kwalifikowalności),
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
wykazanie stosowania norm w zakresie
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach
standardu dostarczania usług
projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
opracowanych co najmniej na poziomie
krajowym.
Typ projektu 1 i 2:
Wsparcie ma na celu dostarczenie
nowych (zaawansowanych lub znacząco
ulepszonych) specjalistycznych usług w
odpowiedzi na pojawiające

W ramach typu projektu 1 i 2 przewidywane jest wsparcie
instytucji otoczenia biznesu, przyczyniających się do podnoszenia
jakości świadczonych usług innowacyjnych i profesjonalizacji
usług technologicznych na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z RIS
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się/zmieniające się potrzeby biznesowe
w oparciu o zdiagnozowane i
udokumentowane oczekiwania sektora
biznesu.

WSL 2013-2020 w szczególności oferowanych przez istniejące
centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, parki
technologiczne (parki naukowo-technologiczne, badawcze i
przemysłowo-technologiczne) działające w regionie.

Wymienione w tabeli typy
beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również w
ramach projektów hybrydowych w
rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wsparcie w ramach typu 1 przeznaczone jest na rozwój
zaawansowanych usług, przeznaczonych przede wszystkim dla
MŚP, przyczyniając się do rozwoju innowacyjności i prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych. Wspierane będą działania w
zakresie inteligentnych specjalizacji, w tym profesjonalizacji usług
instytucji sektora B+R i innowacyjnego dla przedsiębiorstw.

Typ projektu 1 i 2:
W ramach typu projektu 1 i 2
przewidywane jest wsparcie instytucji
otoczenia biznesu, przyczyniających się
do podnoszenia jakości świadczonych
usług innowacyjnych i profesjonalizacji
usług technologicznych na rzecz
przedsiębiorstw, zgodnych z RIS WSL
2013-2020 w szczególności
oferowanych przez istniejące centra
transferu technologii, inkubatory

O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które wyświadczyły
minimum 9 wysokospecjalistycznych, proinnowacyjnych usług
doradczych dla przedsiębiorstw i w okresie 3 ostatnich lat przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie działały na terenie
województwa śląskiego. Warunkowo wspierane będą inwestycje
w instytucjach otoczenia biznesu w infrastrukturę i aparaturę
badawczo-rozwojową niezbędną do świadczenia innowacyjnych
usług na rzecz przedsiębiorstw.
Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych
w ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek
zastosowania zasady n+1 w odniesieniu do okresu realizacji
projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o
dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we
wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku.
W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych,
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technologiczne, parki technologiczne
(parki naukowo-technologiczne,
badawcze i przemysłowotechnologiczne) działające w regionie.

skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w
zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej
reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez
Beneficjenta.

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój
zaawansowanych usług,
przeznaczonych przede wszystkim dla
MŚP, przyczyniając się do rozwoju
innowacyjności i prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych. Wspierane
będą działania w zakresie inteligentnych
specjalizacji, w tym profesjonalizacji
usług instytucji sektora B+R i
innowacyjnego dla przedsiębiorstw.

Wsparcie infrastruktury IOB w ramach 2 typu projektu możliwe
będzie w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach, gdy
będzie stanowiło uzupełnienie istniejących zasobów oraz będzie
niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych i
jest uwarunkowane zapotrzebowaniem przedsiębiorstw
technologicznych na podobną infrastrukturę B+R. Wsparcie
infrastruktury IOB możliwe będzie po spełnieniu następujących
warunków:

O dofinansowanie mogą ubiegać się
IOB, które wyświadczyły minimum 9
wysokospecjalistycznych,
proinnowacyjnych usług doradczych dla
przedsiębiorstw i w okresie 3 ostatnich
lat przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie działały na terenie
województwa śląskiego. Warunkowo
wspierane będą inwestycje w
instytucjach otoczenia biznesu w
infrastrukturę i aparaturę badawczorozwojową niezbędną do świadczenia
innowacyjnych usług na rzecz

działalność IOB wpisuje się w RIS WSL 2013-2020,
IOB dysponuje strategią lub planem wykorzystania infrastruktury
planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o
podobnym profilu, zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym
regionie, chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany,
IOB dążyć będzie do prowadzenia działalności na zasadach
rynkowych w oparciu o otwartą konkurencję.
Wspólna infrastruktura B+R umożliwi redukcję kosztów
poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej
infrastruktury, inkubacji przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia
prac B+R.
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przedsiębiorstw.
Wsparcie infrastruktury IOB możliwe
będzie w incydentalnych
i uzasadnionych przypadkach, gdy
będzie stanowiło uzupełnienie
istniejących zasobów oraz będzie
niezbędne do realizacji wysokiej jakości
usług proinnowacyjnych i jest
uwarunkowane zapotrzebowaniem
przedsiębiorstw technologicznych na
podobną infrastrukturę B+R. Wsparcie
infrastruktury IOB możliwe będzie po
spełnieniu następujących warunków:

Ze wsparcia wyłączona jest infrastruktura o charakterze
wyłącznie biurowym (w tym administracyjnym).

działalność IOB wpisuje się w RIS WSL
2013-2020,
IOB dysponuje strategią lub planem
wykorzystania infrastruktury
planowanej do sfinansowania w ramach
przedsięwzięcia,
Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej
infrastruktury IOB o podobnym profilu,
zlokalizowanej w danym lub
sąsiadującym regionie, chyba że limit
dostępnej oferty został wyczerpany,
IOB dążyć będzie do prowadzenia
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działalności na zasadach rynkowych w
oparciu o otwartą konkurencję.
Wspólna infrastruktura B+R umożliwi
redukcję kosztów poszczególnych
przedsiębiorstw związanych z zakupem
podobnej infrastruktury, inkubacji
przedsiębiorstw i dalszego prowadzenia
prac B+R.
Ze wsparcia wyłączona jest
infrastruktura o charakterze wyłącznie
biurowym (w tym administracyjnym).
21.

II.3.1. Poprawa
warunków do
rozwoju MŚP

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 61

22.

II. 3.1. Poprawa

Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę
komunikacyjną należy traktować jako
uzupełniający element projektu, tym
samym mogą stanowić jedynie mniejszą
część budżetu projektu (do 49%
kosztów całkowitych projektu).

Zgodnie z punktem 29. Opis działania i dodatkowe wyjaśnienia.

Zmiana wynika
z konieczności
wprowadzenia w polu
informacji dotyczących
limitów i ograniczeń
w działaniu.

Dofinansowanie uzyskają projekty przyczyniające się do

Doprecyzowanie

Wydatki związane z rekultywacją terenu
przygotowywanego pod inwestycję nie
mogą stanowić wiodącego zakresu
przedsięwzięcia (do 49% kosztów
całkowitych projektu).
Dofinansowanie uzyskają projekty
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warunków do
rozwoju MŚP

Podpunkt 29 Opis
Działania
i dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 64

23.

II. 3.1. Poprawa
warunków do
rozwoju MŚP

Podpunkt 29 Opis
Działania
i dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 66

przyczyniające się do ponownego
wykorzystania i nadania nowych funkcji
gospodarczych terenom typu
brownfield. Obszary typu brownfield
obejmują obszary poprzemysłowe,
popegeerowskie, powojskowe,
pokolejowe. Możliwe działania w tym
zakresie będą polegały na
kompleksowym przygotowaniu terenów
pod działalność gospodarczą (w tym
rekultywacja z zastrzeżeniem, iż koszty
te nie mogą stanowić wiodącego
zakresu przedsięwzięcia) wraz z
możliwością ich promocji.

ponownego wykorzystania i nadania nowych funkcji
gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary typu
brownfield obejmują obszary poprzemysłowe, popegeerowskie,
powojskowe, pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą
polegały na kompleksowym przygotowaniu terenów pod
działalność gospodarczą (w tym rekultywacja z zastrzeżeniem, iż
koszty te nie mogą stanowić wiodącego zakresu przedsięwzięcia do 49% kosztów całkowitych projektu) wraz z możliwością ich
promocji.

zapisów pola poprzez
wskazanie wszystkich
limitów i ograniczeń
obowiązujących
w ramach działania,
wynikających
z wytycznych
kwalifikowalności dla
RPO WSL.

Mogą być realizowane projekty
zapewniające kompleksowe
przygotowanie terenu inwestycyjnego,
a więc rozwiązania podnoszące
atrakcyjność terenu dla inwestorów, np.
rekultywacja, niwelacja, uzbrojenie lub
uzupełnienie uzbrojenia, tj. sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci
wodociągowe, elektroenergetyczne,
ciepłownicze, telekomunikacyjne,
gazowe itp. Wydatki na wewnętrzną
infrastrukturę komunikacyjną (drogi
wewnętrzne) należy traktować jako

Mogą być realizowane projekty zapewniające kompleksowe
przygotowanie terenu inwestycyjnego, a więc rozwiązania
podnoszące atrakcyjność terenu dla inwestorów, np.
rekultywacja, niwelacja, uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia,
tj. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowe,
elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, gazowe
itp. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (drogi
wewnętrzne) należy traktować jako uzupełniający element
projektu, tym samym mogą stanowić jedynie mniejszą część
budżetu projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu).
Dopuszcza się inwestycje w infrastrukturę TIK niezbędną do
kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego, polegające na
wyposażeniu w sieć teleinformatyczną wyłącznie terenu, na

Doprecyzowanie
zapisów pola poprzez
wskazanie wszystkich
limitów i ograniczeń
obowiązujących
w ramach działania,
wynikających
z wytycznych
kwalifikowalności dla
RPO WSL.
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24.

II. 3.1. Poprawa
warunków do
rozwoju MŚP

Podpunkt 29 Opis
Działania i
dodatkowe
wyjaśnienia

uzupełniający element projektu, tym
samym mogą stanowić jedynie mniejszą
część budżetu projektu. Dopuszcza się
inwestycje w infrastrukturę TIK
niezbędną do kompleksowego
uzbrojenia terenu inwestycyjnego,
polegające na wyposażeniu w sieć
teleinformatyczną wyłącznie terenu, na
którym realizowana jest inwestycja.

którym realizowana jest inwestycja.

Wydatek związany z przebudową
infrastruktury kolidującej z inwestycją
należy traktować jako uzupełniający
element projektu, tym samym może
stanowić jedynie mniejszą część
budżetu projektu.

Wydatek związany z przebudową infrastruktury
kolidującej z inwestycją należy traktować jako uzupełniający
element projektu, tym samym może stanowić jedynie mniejszą
część budżetu projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu).

Doprecyzowanie
zapisów pola poprzez
wskazanie wszystkich
limitów i ograniczeń
obowiązujących
w ramach działania,
wynikających
z wytycznych
kwalifikowalności dla
RPO WSL.

Dopuszcza się adaptację budynków
zlokalizowanych na tworzonym terenie
inwestycyjnym. Wydatek ten należy
traktować jako uzupełniający element
projektu, tym samym może stanowić
jedynie mniejszą część budżetu

Dopuszcza się adaptację budynków zlokalizowanych na
tworzonym terenie inwestycyjnym. Wydatek ten należy
traktować jako uzupełniający element projektu, tym samym
może stanowić jedynie mniejszą część budżetu projektu (do 49%
kosztów całkowitych projektu).

Doprecyzowanie
zapisów pola poprzez
wskazanie wszystkich
limitów i ograniczeń
obowiązujących
w ramach działania,
wynikających

Str. 67
25.

II. 3.1. Poprawa
warunków do
rozwoju MŚP

Podpunkt 29 Opis
Działania i
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dodatkowe
wyjaśnienia

projektu.

z wytycznych
kwalifikowalności dla
RPO WSL.

Str. 67
26.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, pkt 14, str. 7071

1. Szczegółowe zasady
kwalifikowalności wydatków określone
są w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydanych przez
ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz każdorazowo w
dokumentacji konkursowej.
2. Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.

Szczegółowe z
Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz w podstawach prawnych wskazanych w
Regulaminie konkursu dla danego naboru. IOK jest upoważniona
do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie
kwalifikowalności wydatków.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostały wskazane w
pkt 20-24 i 29.
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru dodatkowych limitów i ograniczeń. Limity dotyczą
następujących kwestii:
maksymalnej liczby składanych wniosków przez Wnioskodawcę;
możliwych do realizacji typów inwestycji początkowej.

27.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, pkt 15, str. 71

Zgodnie z zasadami określonymi w art.
98 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
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z dnia 17 grudnia 2013 r.
Możliwość zastosowania cross financingu zostanie określona w
ogłoszeniu o naborze.
28.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, pkt 18, str. 71

W ramach działania 3.2 nie planuje się
systemu zaliczek.
Warunki stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków - zgodnie z
Regulaminem konkursu dla danego
naboru

29.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, pkt 19, str. 7172

Warunki dofinansowania projektu
podlegającego przepisom dotyczącym
pomocy państwa – zgodnie
z właściwymi przepisami prawa
unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi
w momencie udzielania wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat
możliwych podstaw prawnych, zostaną
opublikowane w Regulaminie konkursu
w szczególności:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru możliwości zastosowania cross – financingu.

wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

W ramach działania 3.2 nie planuje się systemu zaliczek.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru informacji o możliwości i warunkach stosowania
uproszczonych form rozliczania wydatków.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. IOK
jest upoważniona do podania szczegółowych informacji nt.
możliwych podstaw prawnych w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.
Wsparcie będzie udzielane w szczególności w oparciu o:

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
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651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn.
zm.) uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
30.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, pkt 29, str. 7374

W ramach działania 3.2 realizowane
będą działania przyczyniające się do
rozwoju innowacyjności w mikro,
małych oraz średnich
przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają
projekty koncentrujące się na
pozyskaniu i implementacji innowacji
produktowych i procesowych z
możliwością zastosowania innowacji
nietechnologicznych jako
wspomagające wraz z możliwością ich
promocji na arenie krajowej
i międzynarodowej.
W ramach Działania 3.2 wspierane będą
projekty obejmujące wprowadzenie na
rynek produktu/usługi lub procesu
innowacyjnych co najmniej w skali
regionu. Innowacja wdrażana w wyniku
realizacji projektu musi być stosowana
w województwie śląskim nie dłużej niż 3
lata.

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania
przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych
oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty
koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji
produktowych i procesowych z możliwością zastosowania
innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z
możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące
wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu
innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana
w wyniku realizacji projektu nie może być stosowana w
województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w
szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia
oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych
lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój
przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują
wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).
W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać
wsparcie na prace B+R służące opracowaniu nowego,
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Działanie 3.2 obejmuje
rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w
szczególności inwestycje w nowoczesne
maszyny i urządzenia oraz sprzęt
produkcyjny, w celu wprowadzenia na
rynek nowych lub ulepszonych
produktów lub usług. Inwestycje w
rozwój przedsiębiorstw, zwiększające
skalę ich działalności, spowodują wzrost
zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).
W ramach działania 1.2
przedsiębiorstwa będą mogły
opracować nowy, innowacyjny produkt
natomiast w ramach działania 3.2
przedsiębiorstwo będzie mogło
wprowadzić powyższy produkt na
rynek.
Preferencje w zakresie wdrażania
innowacji posiadać będą projekty
zgodne z Regionalną Strategią Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 20132020. Wybór projektów do
dofinansowania będzie następował w
wyniku oceny poszczególnych
przedsięwzięć w oparciu o obiektywne
kryteria zatwierdzone przez Komitet

innowacyjnego produktu, natomiast w ramach działania 3.2
przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na
rynek (skomercjalizować wyniki prac B+R).
Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą
projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020. Wybór projektów do
dofinansowania będzie następował w wyniku oceny
poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.
Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o
wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować i utrzymać w
okresie trwałości projekt na terenie Województwa Śląskiego. W
celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi
Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić
działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego –
weryfikacja będzie się odbywać na podstawie wpisu do
CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Mając
na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w
ramach przedmiotowego działania Beneficjent ma obowiązek
zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji
projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o
dofinansowanie Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we
wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat.
W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych,
skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w
zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej
reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez
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Monitorujący.

Beneficjenta.

Mikro -, małe i średnie przedsiębiorstwa
ubiegające się o wsparcie w ramach
RPO WSL muszą realizować projekt na
terenie Województwa Śląskiego. W
celu zapewnienia, że udzielona pomoc
będzie służyła rozwojowi Województwa
Śląskiego, przedsiębiorstwo musi
prowadzić działalność gospodarczą na
terenie Województwa Śląskiego –
weryfikacja będzie się odbywać na
podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie.
Mając na uwadze sprawne
wydatkowanie środków pomocowych w
ramach przedmiotowego działania
Beneficjent ma obowiązek zastosowania
zasady n+2 w odniesieniu do okresu
realizacji projektów. Oznacza to, że od
chwili podpisania umowy o
dofinansowanie Beneficjent musi
zrealizować projekt ujęty we wniosku o
dofinansowanie w ciągu kolejnych
dwóch lat.
W szczególnych przypadkach (tj.
projektów dużych, skomplikowanych,
których realizacja nie jest możliwa w
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zakładanym okresie) istnieje możliwość
odstąpienia od powyższej reguły w
wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek
złożony przez Beneficjenta.
31.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt. 3,
str. 75

Liczba przedsiębiorstw prowadzących
działalność gospodarczą z
wykorzystaniem technologii
informacyjno – komunikacyjnych w
wyniku realizacji projektu

Brak zapisu

Usunięto dublujący się
wskaźnik (z WLWK)

32.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt 14,
str. 76

1. Szczegółowe zasady
kwalifikowalności wydatków określone
są w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydanych przez
ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz każdorazowo w
dokumentacji konkursowej.

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz w podstawach prawnych wskazanych w
Regulaminie konkursu dla danego naboru. IOK jest upoważniona
do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zakresie
kwalifikowalności wydatków.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

2. Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.

2. Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostały wskazane w
pkt 20-24 i 29.
3. IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu
dla danego naboru dodatkowych limitów i ograniczeń. Limity
dotyczą następujących kwestii:
a) maksymalnej liczby składanych wniosków przez
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Wnioskodawcę;
możliwych do realizacji typów inwestycji początkowej.
33.

34.

35.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt 15,
str. 76

Zgodnie z zasadami określonymi w art.
98 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt 18,
str. 77

W ramach działania 3.3 nie planuje się
systemu zaliczek

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt 19,
str. 77-78

Warunki dofinansowania projektu
podlegającego przepisom dotyczącym
pomocy państwa – zgodnie
z właściwymi przepisami prawa
unijnego i krajowego dotyczącymi zasad
udzielania tej pomocy, obowiązującymi
w momencie udzielania wsparcia.

Możliwość zastosowania cross financingu zostanie określona w
ogłoszeniu o naborze

Warunki stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków - zgodnie z
Regulaminem konkursu dla danego
naboru

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r.
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru możliwości zastosowania cross – financingu.

W ramach działania 3.3 nie planuje się systemu zaliczek
IOK jest upoważniona do określenia w Regulaminie konkursu dla
danego naboru informacji o możliwości i warunkach stosowania
uproszczonych form rozliczania wydatków.

Warunki dofinansowania projektu podlegającego przepisom
dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z właściwymi przepisami
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. IOK
jest upoważniona do podania szczegółowych informacji nt.
możliwych podstaw prawnych w Regulaminie konkursu dla
danego naboru.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.
Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.
Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
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Szczegółowe informacje na temat
możliwych podstaw prawnych, zostaną
opublikowane w Regulaminie konkursu
w szczególności:
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn.
zm.) uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
36.

II.3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej, pkt 29,
str. 79-81

Podmiotami uprawnionymi do
otrzymania wsparcia w ramach
przedmiotowego działania będą mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
ubiegające się o wsparcie w ramach
RPO WSL muszą realizować projekt na
terenie Województwa Śląskiego. W
celu zapewnienia, że udzielona pomoc
będzie służyła rozwojowi Województwa
Śląskiego, przedsiębiorstwo musi
prowadzić działalność gospodarczą na
terenie Województwa Śląskiego na
dzień podpisania umowy o
dofinansowanie i utrzymać ją do końca
okresu trwałości projektu. Mając na

Wsparcie będzie udzielane w szczególności w oparciu o:

wdrożeniowej.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.) uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach
przedmiotowego działania będą mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie
w ramach RPO WSL muszą realizować i utrzymać w okresie
trwałości projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu
zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi
Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo musi prowadzić
działalność gospodarczą na terenie Województwa Śląskiego na
dzień podpisania umowy o dofinansowanie – weryfikacja będzie
się odbywać na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień
podpisania umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze sprawne
wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego
działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+1 w
odniesieniu do okresu realizacji projektów. Oznacza to, że od
chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.
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uwadze sprawne wydatkowanie
środków pomocowych w ramach
przedmiotowego działania Beneficjent
ma obowiązek zastosowania zasady n+1
w odniesieniu do okresu realizacji
projektów. Oznacza to, że od chwili
podpisania umowy o dofinansowanie
Beneficjent musi zrealizować projekt
ujęty we wniosku o dofinansowanie w
ciągu jednego roku.

zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu
jednego roku.

W szczególnych przypadkach (tj.
projektów dużych, skomplikowanych,
których realizacja nie jest możliwa w
zakładanym okresie) istnieje możliwość
odstąpienia od powyższej reguły w
wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek
złożony przez Beneficjenta.

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić,
rozbudować lub zmodernizować model gospodarki
elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu
będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze
procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania
informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi
automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów,
przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów,
planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz
sprzedaży.

W ramach działania nie przewidziano
wsparcia dla projektów realizowanych
w ramach partnerstwa.
Działanie umożliwi przedsiębiorcom z
kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować
lub zmodernizować model gospodarki
elektronicznej. Przedsiębiorstwa w
wyniku realizacji projektu będą mogły
prowadzić zarządcze, operacyjne oraz

W szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych,
skomplikowanych, których realizacja nie jest możliwa w
zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej
reguły w wyniku decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez
Beneficjenta.
W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów
realizowanych w ramach partnerstwa.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów
będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi
informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu,
zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa
z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i
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pomocnicze procesy biznesowe w
oparciu o najnowsze rozwiązania
informacyjno – komunikacyjne, dzięki
czemu nastąpi automatyzacja oraz
optymalizacja m.in. zawierania
kontraktów, przesyłania dokumentów,
pozyskiwania nowych kontaktów,
planowania, zarządzania informacją,
zasobami, finansami oraz sprzedaży.
Z powyższego wynika, że w ramach
realizowanych projektów będzie można
uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi
informatycznych, które będą wspierać
prowadzenie biznesu, zarówno
wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na
zewnątrz - wspierane będą inwestycje,
w wyniku których przedsiębiorstwa
z kategorii MŚP będą mogły prowadzić
sprzedaż produktów i usług w
Internecie, świadczyć e-usługi,
współpracować z innymi
przedsiębiorstwami w oparciu o
nowoczesne rozwiązania
teleinformatyczne oraz implementować
lub modernizować pozostałe procesy
biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi
przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania
teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować
pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.
Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do
zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w jeden z poniższych
modeli:
- B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę
przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK
prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów
biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK
kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
- B2C Business to Consumer, model, w którym relacje
Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są
oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług,
sprzedaż on-line produktów lub usług.
- B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK
w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) –
pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się
wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
- C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję
biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np.
portale sprzedażowe).
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca musi wprowadzić

Inwestycje wspierane w ramach
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działania muszą prowadzić do
zastosowania rozwiązań TIK
wpisujących się w jeden z poniższych
modeli:

przynajmniej 1 proces biznesowy realizowany za pomocą
rozwiązań TIK lub przynajmniej 1 proces biznesowy prowadzony
dotychczas przez Wnioskodawcę musi zostać zoptymalizowany
dzięki rozwiązaniom TIK.

- B2B Business to Business, model
uwzględniający współpracę
przedsiębiorstw opierającą się na
wykorzystaniu TIK prowadzących w
efekcie do automatyzacji procesów
biznesowych. Model przewiduje m.in.
stworzenie opartego o TIK kanału
współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w
wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o
obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.

- B2C Business to Consumer, model, w
którym relacje Przedsiębiorstwo –
Konsument (odbiorca produktów lub
usług) są oparte o TIK. W model ten
wpisują się świadczenie e-usług,
sprzedaż on-line produktów lub usług.
- B2E Business to Employee, model
zakładający wykorzystanie TIK w
kontaktach w relacji przedsiębiorstwo
(pracodawca) – pracownik. W ramach
przedmiotowego modelu przewiduje się
wsparcie m.in. systemów zarządzania

Przedsięwzięcia dotyczące sieci szerokopasmowej nie kwalifikują
się do wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak możliwości wsparcia
wynika m.in. z przyjętych priorytetów inwestycyjnych dla
poszczególnych celów tematycznych (zgodnie z Umową
Partnerstwa) oraz z przyjętych kategorii interwencji dla
przedmiotowego działania jak również zapisów art. 2 ust.2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020 wskazujących, iż przepisów
rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art.
14 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj. dotyczącej rozwoju
sieci szerokopasmowej.
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przedsiębiorstwem.
- C2C Consumer to Consumer, model
zakładający interakcję biznesową
pomiędzy konsumentami przy
wykorzystaniu TIK (np. portale
sprzedażowe).
W wyniku realizacji projektu
Wnioskodawca musi wprowadzić
przynajmniej 1 proces biznesowy
realizowany za pomocą rozwiązań TIK
lub przynajmniej 1 proces biznesowy
prowadzony dotychczas przez
Wnioskodawcę musi zostać
zoptymalizowany dzięki rozwiązaniom
TIK.
Wybór projektów do dofinansowania
będzie następował w wyniku oceny
poszczególnych przedsięwzięć w
oparciu o obiektywne kryteria
zatwierdzone przez Komitet
Monitorujący.
Przedsięwzięcia dotyczące sieci
szerokopasmowej nie kwalifikują się do
wsparcia w ramach Działania 3.3. Brak
możliwości wsparcia wynika m.in. z
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przyjętych kategorii interwencji dla
przedmiotowego działania jak również
zapisów art. 2 ust.2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września 2015 r. w sprawie udzielania
regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 w zakresie
wzmacniania konkurencyjności
mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014–2020 wskazujących, iż
przepisów rozporządzenia nie stosuje
się do pomocy, o której mowa w art. 14
ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, tj.
dotyczącej rozwoju sieci
szerokopasmowej.
37.

II. 4.1 Odnawialne
źródła energii

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 89-92

Brak wsparcia dla instalacji do
wytwarzania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych wraz z
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej o mocy zainstalowanej:
- en. wodna (powyżej 5 MWe),
- en. wiatru (powyżej 5 MWe),
- en. słoneczna (powyżej 2

1.
Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
- en. wodna (powyżej 5 MWe),
- en. wiatru (powyżej 5 MWe),
- en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWth),

Doprecyzowanie
wszystkich limitów i
ograniczeń na
podstawie, których
projekt może zostać
odrzucony w ramach
kryterium „zgodność z
SZOOP”.

- en. geotermalna (powyżej 2 MWth),
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MWe/MWth),

- en. biogazu (powyżej 1 MWe),

- en. geotermalna (powyżej 2 MWth),

- en. biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)

- en. biogazu (powyżej 1 MWe),

2.
W przypadku kogeneracji – projekty, których moc
zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.

- en. biomasy (powyżej 5 MWth/MWe)
W przypadku kogeneracji – projekty,
których moc zainstalowana energii
elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
Brak wsparcia dla projektów
dotyczących współspalania biomasy.
Współfinansowanie projektów, które
mają znaczący wpływ na stan lub
potencjał jednolitych części wód i które
mogą być zrealizowane tylko po
spełnieniu warunków określonych w
artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej (znajdujących się na listach nr 2
będących załącznikami do
Masterplanów dla dorzeczy Odry i
Wisły) nie będzie dozwolone do czasu
przedstawienia wystarczających
dowodów na spełnienie warunków
określonych w artykule 4.7 Ramowej
Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu
Planów Gospodarowania Wodami w

3.
Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania
biomasy.
4.
Inwestycje związane ze spalaniem biomasy muszą być
zgodne z zapisami wojewódzkiego programu ochrony powietrza.
5.
Współfinansowanie projektów, które mają znaczący
wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą
być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w
artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na
listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy
Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia
wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych
w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu
Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.
6.
W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin”
(niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
wprowadza się następujące ograniczenia (pierwsze łącznie z
drugim lub pierwsze łącznie z trzecim):
i. Ograniczenie wartości całkowitej projektu do kwoty 7 mln zł
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Dorzeczach.

oraz
ii. Czas funkcjonowania podmiotu co najmniej 3 lata lub

Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu.2

iii. Realizacja projektu w partnerstwie z jednostką samorządu
terytorialnego (partnerstwo powinno obejmować każdą gminę,
na terenie której realizowany będzie projekt).
Z uwagi na poziom skomplikowania projektów
„ekologicznych gmin” ww. zapisy mają na celu stworzenie
wnioskodawcom możliwości sprostania wymogom wynikającym
w szczególności z art. 125 pkt 3 d) Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.3
dotyczącym dysponowania zdolnością administracyjną,
finansową i operacyjną do spełnienia warunków naboru.
7.
Dla projektów realizowanych w formule grantowej
zastosowanie mają dodatkowo poniższe zasady:
8.
Beneficjentem projektu grantowego mogą być jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczenie projektu.
Beneficjent projektu grantowego udziela granty podmiotom
publicznym albo prywatnym (np. osobom fizycznym), w formule
dotacji celowej z jednoczesnym uwzględnieniem kwoty wkładu

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na wnioskodawcy/beneficjencie.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
2
3
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własnego zgodnie z art. 35 Ustawy wdrożeniowej (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).
9.
Grantobiorca (ostateczny odbiorca) to podmiot publiczny
albo prywatny (np. osoba fizyczna), inny niż beneficjent projektu
grantowego, któremu udzielona zostaje dotacja zgodnie z
podpisaną umową o powierzenie grantu. Grantobiorcy są
wybierani w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez
beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu
grantowego.
10.
W przypadku projektu grantowego brak możliwości
realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
11.
Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia,
które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do
rozliczenia przez grantobiorcę są wystawione po podpisaniu
umowy pomiędzy grantobiorcą i beneficjentem projektu
grantowego).
12.
Opis sposobu aplikowania o granty przez grantobiorców,
zasady udzielania grantów, rozliczeń i kontroli grantów są
określane przez beneficjenta projektu grantowego, weryfikowane
i zatwierdzane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez
IOK.
13.
Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków na
projekty realizowane w formule grantowej opisano w Zasadach w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL
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2014-2020 – formuła grantowa (Przewodnik dla beneficjentów
EFRR RPO WSL 2014-2020).
14.
Beneficjent projektu grantowego ma obowiązek po
podpisaniu umów z grantobiorcami złożyć do IZ RPO WSL listę
podpisanych umów o powierzenie grantu wraz z (ewentualnymi)
aneksami.
15.
Data rozpoczęcia rzeczowego projektu powinna nastąpić
w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.
16.
Beneficjent nie może zawrzeć umowy o powierzenie
grantu z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
17.
Beneficjent powinien zawrzeć w umowie o powierzenie
grantu zapisy dające beneficjentowi kompetencje do rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji o
tym, że grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z możliwości
otrzymania dofinansowania.
18.
W przypadku konkursów dedykowanych ZIT/RIT
dookreślenie, którego subregionu dotyczy nabór, znajduje się w
ogłoszeniu oraz regulaminie naboru.
19.
Możliwość wsparcia w ramach projektów: „ekologiczne
gminy” lub formule grantowej zostanie określone w ogłoszeniu
oraz regulaminie naboru.

39

38.

II. 4.1 Odnawialne
źródła energii
29.
Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 94

Planuje się skierowanie wsparcia na
realizację projektów inwestycyjnych
dotyczących wytwarzania energii z
odnawialnych źródeł wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej.
Podłączenie do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej jest
możliwe ale nie jest konieczne.
Wsparcie przewiduje w szczególności
budowę i przebudowę infrastruktury
służącej do produkcji i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, takich jak: biomasa,
słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym
instalacji kogeneracyjnych.
Inwestycje związane ze spalaniem
biomasy muszą być zgodne z zapisami
wojewódzkiego programu ochrony
powietrza.
Należy mieć na względzie, iż podstawę
dofinansowania projektu stanowi
umowa o dofinansowanie projektu albo
decyzja o dofinansowaniu projektu .
Oznacza to, iż beneficjent w świetle
obowiązujących przepisów prawa
powinien posiadać zdolność do bycia

Planuje się skierowanie wsparcia na realizację projektów
inwestycyjnych dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej. Podłączenie do sieci
dystrybucyjnej/przesyłowej jest możliwe ale nie jest konieczne.
Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę
infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce,
woda, geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych.

Dostosowanie zapisów
do pkt. 14 poprzez
usunięcie informacji
powielonych.

Należy mieć na względzie, iż podstawę dofinansowania projektu
stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o
dofinansowaniu projektu . Oznacza to, iż beneficjent w świetle
obowiązujących przepisów prawa powinien posiadać zdolność do
bycia stroną umowy lub porozumienia . Decyzja o
dofinansowaniu projektu stanowi podstawę dofinansowania
wyłącznie tzw. projektów własnych, tj. przypadków, gdy
wnioskodawcą jest ta jednostka, która taką decyzję o
dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach
projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Przewidywane jest wsparcie budowy każdej
instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji
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stroną umowy lub porozumienia .
Decyzja o dofinansowaniu projektu
stanowi podstawę dofinansowania
wyłącznie tzw. projektów własnych, tj.
przypadków, gdy wnioskodawcą jest ta
jednostka, która taką decyzję o
dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy
beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również w
ramach projektów hybrydowych w
rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

kogeneracyjnych, a także budowa/modernizacja infrastruktury
służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci
dystrybucyjnej. Istnieje możliwość wsparcia projektów jako tzw.
„ekologiczne gminy” . Możliwa jest także budowa nowej
infrastruktury oświetleniowej opartej o OZE bez podłączenia jej
do sieci elektroenergetycznej.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane w zgodzie z
właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, znajdującymi
zastosowanie w odniesieniu do danego projektu.

Przewidywane jest wsparcie budowy
każdej instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE, w tym instalacji
kogeneracyjnych, a także
budowa/modernizacja infrastruktury
służącej włączeniu źródła
wykorzystującego OZE do sieci
dystrybucyjnej. Istnieje możliwość
wsparcia projektów jako tzw.
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„ekologiczne gminy” . Możliwa jest
także budowa nowej infrastruktury
oświetleniowej opartej o OZE bez
podłączenia jej do sieci
elektroenergetycznej.
39.

II.4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej
Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 103-112

W odniesieniu do budynków
publicznych dla organów władzy
publicznej i państwowych osób
prawnych (ograniczenie nie dotyczy
projektów realizowanych w
poddziałaniu 4.3.3 tj. OSI):
Brak wsparcia dla budynków, których
właścicielem lub użytkownikiem jest
organ władzy publicznej zarządzany
centralnie, w tym państwowa jednostka
budżetowa, jednostka administracji
rządowej, podległy jej organ lub
jednostka organizacyjna, a także
państwowa osoba prawna (w
rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.)

Realizacja projektów dotyczących
wielorodzinnych budynków

Realizacja projektu wymaga opracowania i dołączenia audytu
energetycznego przedrealizacyjnego. Minimalny zakres audytu
powinien obejmować działania realizowane w ramach projektu.
Dołączony do dokumentacji aplikacyjnej audyt energetyczny
powinien być aktualny tj. opracowany na podstawie
obowiązujących norm prawnych (chyba, że wymogi wynikające z
kryteriów oceny wskazują na konieczność zastosowania norm
ostrzejszych np. w odniesieniu do urządzeń do ogrzewania). Po
zakończeniu realizacji projektu wymagane jest posiadanie
dokumentu potwierdzającego wykonanie zakresu działań
określonych w tym audycie (np. protokół odbioru, audyt
porealizacyjny).

Doprecyzowanie
wszystkich limitów i
ograniczeń na
podstawie, których
projekt może zostać
odrzucony w ramach
kryterium „zgodność z
SZOOP”.

W odniesieniu do budynków publicznych dla organów władzy
publicznej i państwowych osób prawnych:
Brak wsparcia dla budynków, których właścicielem lub
użytkownikiem jest organ władzy publicznej zarządzany
centralnie, w tym państwowa jednostka budżetowa, jednostka
administracji rządowej, podległy jej organ lub jednostka
organizacyjna, a także państwowa osoba prawna (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
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mieszkaniowych(budynki komunalne,
budynki zarządzane przez spółdzielnie,
wspólnoty, TBS): Brak wsparcia dla
projektów dotyczących wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych za
wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
mieszkań komunalnych udostępnianych
na szczególnych warunkach.
Szczegółowe wskazania dookreślone
zostaną w regulaminach naboru.
Brak wsparcia dla:
1.
Projektów z zakresu głębokiej
modernizacji energetycznej
zwiększających efektywność
energetyczną (obliczaną dla energii
końcowej) poniżej 25% (dotyczy 1. typu
projektu).
2.
Projektów z zakresu montażu
indywidualnego źródła ciepła zasilanego
gazem lub biomasą o redukcji CO2
poniżej 30% (dotyczy 2. typu projektu,
za wyjątkiem przyłączania do sieci

państwowym.)5
Realizacja projektów dotyczących wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych (budynki komunalne, budynki zarządzane przez
spółdzielnie, wspólnoty, TBS): Brak wsparcia dla projektów
dotyczących wielorodzinnych budynków mieszkaniowych za
wyjątkiem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na
szczególnych warunkach.
Dopuszcza się budynki, które oprócz mieszkań socjalnych,
wspomaganych, chronionych oraz mieszkań o komunalnych
udostępnianych na szczególnych warunkach, mieszczą również
mieszkania lokatorów, którym lokale te zostały przyznane drogą
dawnych decyzji administracyjnych lub lokale te zostały
przyznane na mocy odrębnych przepisów w budynkach
przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie
ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
(tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r, poz. 1381).
Ewentualne usytuowanie w budynku wielorodzinnym mieszkań
innych niż ww. powoduje konieczność wydzielenia z projektu
wydatków związanych z niekwalifikowanymi mieszkaniami lub
ujęcia ich jako kosztów niekwalifikowalnych.

Dopuszcza się możliwość wsparcia budynku użytkowanego przez organ władzy publicznej zarządzany centralnie w przypadku, gdy właścicielem budynku jest inny podmiot
wpisujący się w katalog beneficjentów i nie wyłączony żadnymi innymi zapisami, np. gdy właścicielem budynku jest jst, wówczas o wsparcie powinien wnioskować właściciel
budynku.
5
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cieplnej lub ogrzewania elektrycznego).
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu/
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.4

Dopuszcza się usytuowanie w budynkach, mieszczących
mieszkania socjalne, wspomagane, chronione oraz mieszkania
komunalne udostępnianych na szczególnych warunkach, lokali
użytkowych pod warunkiem, że spełniają funkcje użyteczności
publicznej, a w przypadku gdy prowadzona jest w nich działalność
gospodarcza konieczne jest zastosowanie właściwych przepisów
dot. pomocy publicznej.
Pod pojęciem mieszkań komunalnych udostępnianych na
szczególnych warunkach rozumie się mieszkania stanowiące
zasób komunalny, które nie spełniają ustawowych kryteriów
mieszkania socjalnego ale są przeznaczone dla osób, które ze
względu na trudną sytuację materialną lub życiową, mają
problemy z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Warunki
wynajmu tego rodzaju mieszkań powinny być zawarte w
stosownej uchwale rady gminy, którą należy dołączyć do wniosku
aplikacyjnego. Warunki wynajmu muszą uwzględniać w
szczególności próg dochodowości (nie więcej niż 350% najniższej
emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz
300% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa
wieloosobowego).
Ww. warunki nie mogą ulec zmianie przynajmniej w okresie
trwałości projektu. Ponadto, przynajmniej w okresie trwałości
projektu, mieszkania te nie mogą być oferowane na rynku w celu
sprzedaży lub wynajmu na warunkach konkurencyjnych np. w
drodze przetargu na wysokość czynszu pod rygorem rozwiązania

4

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na wnioskodawcy/beneficjencie.
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umowy o dofinansowanie. W przypadku obiektów, wobec
których gminie przysługuje prawo dysponowania nie będące
prawem własności (np. samoistne posiadanie) należy mieć na
względzie, że ewentualne roszczenia właścicieli nieruchomości
zagrażające dochowaniu trwałości projektu również mogą
skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
Przedsięwzięcia realizowane w budynkach wielorodzinnych,
podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych
modernizacji energetycznej muszą być zgodne z warunkami exante z dyrektywy 2006/32/EC5, w szczególności odnoszącymi się
do instalacji indywidualnych liczników ciepła. Wprowadzenie
indywidualnego pomiaru ciepła powinno mieć miejsce zawsze w
połączeniu z wprowadzeniem zaworów termostatycznych w
budynkach, w których nie zostały one jeszcze zamontowane w
przypadku, gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne.
W zakresie 2. typu projektu (likwidacja „niskiej emisji”) wspierane
urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń,
które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE.
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu
termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których
funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb
zdrowotnych. W przypadku projektów z zakresu
termomodernizacji budynków, w których zlokalizowana jest
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placówka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) konieczne jest
przedstawienie we wniosku uzasadnienia prowadzenia
działalności leczniczej w budynku z punktu widzenia potrzeb
zdrowotnych w regionie.
W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnego
źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą,
możliwe jest wsparcie następujących budynków:
Budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła
przeprowadza się jednocześnie termomodernizację.
W przypadku budynków zabytkowych/historycznych (objętych
ochroną konserwatora zabytków), w których z uwagi na
ograniczenia konserwatorskie nie można przeprowadzić pełnego
zakresu termomodernizacji, wymiana źródła ciepła na źródło
opalane paliwem gazowym lub biomasą jest możliwe w
obiektach, w których realizowany jest jednocześnie minimalny
zakres termomodernizacji: wymiana okien na podwójne/potrójne
(dwuszybowe/ trzyszybowe), ocieplenie dachu oraz wewnętrzna
wentylacja z odzyskiem ciepła (wszystkie trzy elementy są
wymagane). Ww. przegrody zewnętrzne powinny spełniać
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej obowiązujące
przynajmniej dla roku 2014, zgodne z załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
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budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz. 926).
Budynków gdzie termomodernizacja została już wykonana
(projekt realizuje tylko 2 typ projektu). Za wykonaną
modernizację uważane jest osiągnięcie poziomu zapotrzebowania
na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym
oszczędności energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
określonego w audycie energetycznym wyrażonego wskaźnikiem
EPH+W dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków mieszkalnych
wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok).
W przypadku budynków zabytkowych/historycznych (objętych
ochroną konserwatora zabytków), w których z uwagi na
ograniczenia konserwatorskie nie było możliwości
przeprowadzenia pełnego zakresu termomodernizacji, wymiana
źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą
jest możliwe w obiektach, w których zrealizowany jest
przynajmniej minimalny zakres termomodernizacji: wymiana
okien na podwójne/potrójne (dwuszybowe/trzyszybowe),
ocieplenie dachu oraz wewnętrzna wentylacja z odzyskiem ciepła
(wszystkie trzy elementy są wymagane). Ww. przegrody
zewnętrzne powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności
cieplnej obowiązujące przynajmniej dla roku 2014, zgodne z
załącznikiem do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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usytuowanie. (Dz. U. 2013 poz. 926).
Brak wsparcia dla: projektów z zakresu montażu indywidualnego
źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2
poniżej 30% (warunek dla każdego poszczególnego
modernizowanego/wymienianego źródła ciepła w projekcie w
ramach kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem przyłączania do
sieci cieplnej lub ogrzewania elektrycznego).
Brak wsparcia dla: projektów z zakresu głębokiej modernizacji
energetycznej zwiększających efektywność energetyczną
(obliczaną dla energii końcowej) poniżej 25% (dotyczy realizacji 1.
typu projektu, efekt obliczany dla całości projektu).
W ramach wszystkich 3 typów projektów objęte zostaną tylko
budynki użyteczności publicznej i ww. budynki wielorodzinne (tj.
budynki mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz mieszkań komunalnych udostępnianych na
szczególnych warunkach). W odniesieniu do budynków
jednorodzinnych wsparcie jest możliwe wyłącznie w ramach
projektów ekologicznych gmin lub projektów grantowych, z
wyłączeniem możliwości realizacji 1. typu projektu (dot.
termomodernizacji).
W ramach 3. typu projektu możliwe jest wsparcie budowy
instalacji wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. typem
projektu w odniesieniu do obiektów ujętych w działaniach
realizowanych w ramach 1. i/lub 2. typu. Zakres dot. OZE,
podobnie jak pozostały zakres projektu, muszą wynikać z
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dołączonego audytu energetycznego.
W przypadku realizacji projektów „ekologicznych gmin”
(niebędących projektami grantowymi) przez podmioty inne niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
wprowadza się następujące ograniczenia (pierwsze łącznie z
drugim lub pierwsze łącznie z trzecim):
i. Ograniczenie wartości całkowitej projektu do kwoty 7 mln zł
oraz
ii. Czas funkcjonowania podmiotu co najmniej 3 lata lub
iii. Realizacja projektu w partnerstwie z jednostką samorządu
terytorialnego (partnerstwo powinno obejmować każdą gminę,
na terenie której realizowany będzie projekt).
Z uwagi na poziom skomplikowania projektów „ekologicznych
gmin” ww. zapisy mają na celu stworzenie wnioskodawcom
możliwości sprostania wymogom wynikającym w szczególności z
art. 125 pkt 3 d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.6 dotyczącym
dysponowania zdolnością administracyjną, finansową i
operacyjną do spełnienia warunków naboru.
Dla projektów realizowanych w formule grantowej zastosowanie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
6
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mają dodatkowo poniższe zasady:
Beneficjentem projektu grantowego mogą być jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczenie projektu.
Beneficjent projektu grantowego udziela granty podmiotom
publicznym albo prywatnym (np. osobom fizycznym), w formule
dotacji celowej z jednoczesnym uwzględnieniem kwoty wkładu
własnego zgodnie z art. 35 Ustawy wdrożeniowej (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).
Grantobiorca (ostateczny odbiorca) to podmiot publiczny albo
prywatny (np. osoba fizyczna), inny niż beneficjent projektu
grantowego, któremu udzielona zostaje dotacja zgodnie z
podpisaną umową o powierzenie grantu. Grantobiorcy są
wybierani w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez
beneficjenta projektu grantowego w ramach realizacji projektu
grantowego.
W przypadku projektu grantowego brak możliwości realizacji
projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, które
nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia
przez grantobiorcę są wystawione po podpisaniu umowy
pomiędzy grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).
Opis sposobu aplikowania o granty przez grantobiorców, zasady
udzielania grantów, rozliczeń i kontroli grantów są określane
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przez beneficjenta projektu grantowego, weryfikowane i
zatwierdzane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez
IOK.
Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków na projekty
realizowane w formule grantowej opisano w Zasadach w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 –
formuła grantowa (Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL
2014-2020).
Beneficjent projektu grantowego ma obowiązek po podpisaniu
umów z grantobiorcami złożyć do IZ RPO WSL listę podpisanych
umów o powierzenie grantu wraz z (ewentualnymi) aneksami.
Data rozpoczęcia rzeczowego projektu powinna nastąpić w
terminie 6 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.
Beneficjent nie może zawrzeć umowy o powierzenie grantu z
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
Beneficjent powinien zawrzeć w umowie o powierzenie grantu
zapisy dające beneficjentowi kompetencje do rozwiązania
umowy bez wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji o
tym, że grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z możliwości
otrzymania dofinansowania.
W przypadku konkursów dedykowanych ZIT/RIT dookreślenie,
którego subregionu dotyczy nabór, znajduje się w ogłoszeniu oraz
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regulaminie naboru.
Możliwość wsparcia w ramach projektów: „ekologiczne gminy”
lub formule grantowej zostanie określona w ogłoszeniu oraz
regulaminie naboru.
40.

II.4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej
29.
Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 115-116

Wspierane będą działania polegające na
głębokiej modernizacji energetycznej
budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych wraz z budową
i przebudową infrastruktury służącej do
produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w
modernizowanych energetycznie
budynkach i/lub likwidacji „niskiej
emisji” poprzez wymianę/modernizację
indywidualnych źródeł ciepła.
Należy mieć na względzie, iż podstawę
dofinansowania projektu stanowi
umowa o dofinansowanie projektu albo
decyzja o dofinansowaniu projektu78.
Oznacza to, iż beneficjent w świetle
obowiązujących przepisów prawa
powinien posiadać zdolność do bycia
stroną umowy9 lub porozumienia10.

Wspierane będą działania polegające na głębokiej modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków
mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej
do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach
i/lub likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację
indywidualnych źródeł ciepła.

Dostosowanie zapisów
do pkt. 14 poprzez
usunięcie informacji
powielonych.

Należy mieć na względzie, iż podstawę dofinansowania projektu
stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja o
dofinansowaniu projektu . Oznacza to, iż beneficjent w świetle
obowiązujących przepisów prawa powinien posiadać zdolność do
bycia stroną umowy lub porozumienia . Decyzja o
dofinansowaniu projektu stanowi podstawę dofinansowania
wyłącznie tzw. projektów własnych, tj. przypadków, gdy
wnioskodawcą jest ta jednostka, która taką decyzję o
dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy.
9
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
7
8
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Decyzja o dofinansowaniu projektu
stanowi podstawę dofinansowania
wyłącznie tzw. projektów własnych, tj.
przypadków, gdy wnioskodawcą jest ta
jednostka, która taką decyzję o
dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy
beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również
w ramach projektów hybrydowych w
rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
W ramach 1. typu projektu możliwa
będzie kompleksowa
termomodernizacja obiektu poprzez
poprawę izolacyjności przegród
budowlanych, a także wymianę okien i
drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej
izolacyjności. Ponadto, w ramach
projektu, jako element kompleksowej
10

art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach
projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
W ramach 1. typu projektu możliwa będzie kompleksowa
termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności
przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto, w
ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji
energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z
wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy
zarządzania oświetleniem obiektu), systemy zarządzania energią
w celu poprawy efektywności energetycznej oraz przebudowę
systemów wentylacji i klimatyzacji.
W ramach 2. typu projektu możliwa będzie zarówno
wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych
ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego
na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub
biomasę, charakteryzujące się zwiększoną sprawnością
ekologiczną (redukcja CO₂ co najmniej o 30% /na podstawie
wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych/ w odniesieniu do istniejącej
instalacji źródła ciepła), jak też podłączenie budynków do
istniejących sieci cieplnych. W przypadku wymiany
indywidualnego źródła ciepła na źródło opalane paliwem

Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi.
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modernizacji energetycznej obiektu
dopuszcza się także działania związane z
wymianą oświetlenia na
energooszczędne (w tym systemy
zarządzania oświetleniem obiektu),
systemy zarządzania energią w celu
poprawy efektywności energetycznej
oraz przebudowę systemów wentylacji
i klimatyzacji. Zabudowa instalacji
wykorzystujących OZE możliwa jest
jedynie jako element szerszych działań
związanych z poprawą efektywności
energetycznej obiektów objętych
projektem i należy ją wówczas ująć w
ramach 3. typu projektu. W ramach 1.
typu projektu nie przewiduje się
termomodernizacji budynków
jednorodzinnych.
W ramach 2. typu projektu możliwa
będzie zarówno wymiana/modernizacja
źródeł ciepła nieefektywnych
ekologicznie wraz z pozostałymi
elementami systemu grzewczego na
źródła/systemy grzewcze
wykorzystujące paliwo gazowe lub
biomasę, charakteryzujące się
zwiększoną sprawnością ekologiczną

gazowym lub biomasą, możliwe jest wsparcie tylko takich
budynków, w których wraz z wymianą źródła ciepła
przeprowadza się jednocześnie termomodernizację (rozumianą
jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na energię, np. w ramach 1. typu
projektu) lub taka modernizacja została już wykonana. Za
wykonaną modernizację uważane jest osiągnięcie poziomu
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie
docelowym oszczędności energii pierwotnej na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej określonego w audycie energetycznym wyrażonego
wskaźnikiem EPH+W dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych EPH+W<150 kWh/(m2×rok) i dla budynków
mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W < 135 kWh/(m2 × rok). W
przypadku budynków użyteczności publicznej innych, niż
mieszkaniowe, w odniesieniu do stwierdzenia: wykonana
modernizacja energetyczna, uzasadniająca możliwość wymiany
źródła ciepła na zasilane gazem lub biomasą, jako rozstrzygające
uznaje się wskazanie wynikające optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w audycie
energetycznym.
Projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej
zwiększające efektywność energetyczną (obliczaną dla energii
końcowej) poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do
dofinansowania (dotyczy 1. typu projektu).
Dla każdego typu projektu w ramach działania 4.3 konieczne jest
opracowanie audytu przedrealizacyjnego oraz dokumentu
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(redukcja CO₂ co najmniej o 30% /na
podstawie wskaźnika rezultatu
bezpośredniego: Szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych/ w
odniesieniu do istniejącej instalacji
źródła ciepła), jak też podłączenie
budynków do istniejących sieci
cieplnych. W przypadku wymiany
indywidualnego źródła ciepła na źródło
opalane paliwem gazowym lub
biomasą, możliwe jest wsparcie tylko
takich budynków, w których wraz z
wymianą źródła ciepła przeprowadza się
jednocześnie termomodernizację
(rozumianą jako poprawa izolacyjności
przegród budowlanych w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na
energię, np. w ramach 1. typu projektu)
lub taka modernizacja została już
wykonana. Za wykonaną modernizację
uważane jest osiągnięcie poziomu
zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną w stanie docelowym
oszczędności energii pierwotnej na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody użytkowej
określonego w audycie energetycznym
wyrażonego wskaźnikiem EPH+W dla

potwierdzającego wykonanie zakresu działań określonych w tym
audycie (np. protokół odbioru, audyt porealizacyjny).
W ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI), wsparciem
zostanie objęte miasto Bytom z uwagi na koncentrację
negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane w zgodzie z
właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, znajdującymi
zastosowanie w odniesieniu do danego projektu.
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budynków mieszkalnych
jednorodzinnych EPH+W<150
kWh/(m2×rok) i dla budynków
mieszkalnych wielorodzinnych EPH+W <
135 kWh/(m2 × rok). W przypadku
budynków użyteczności publicznej
innych, niż mieszkaniowe, w odniesieniu
do stwierdzenia: wykonana
modernizacja energetyczna,
uzasadniająca możliwość wymiany
źródła ciepła na zasilane gazem lub
biomasą, jako rozstrzygające uznaje się
wskazanie wynikające optymalnego
wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w audycie
energetycznym.
W ramach 2. typu projektu przewiduje
się możliwość wsparcia projektów jako
tzw. „ekologiczne gminy"11 realizowanych głównie na obszarze
gmin o rozproszonej zabudowie
jednorodzinnej na terenach, gdzie nie
Projekt, w którym jeden podmiot np. gmina wnioskuje na rzecz innych podmiotów np. swoich mieszkańców, którzy są użytkownikami końcowymi
produktów projektu (np. ekologiczne gminy”). Wszelkie prawa i obowiązki obu stron muszą być uregulowane umową cywilno-prawną, której zapisy nie
mogą stać w sprzeczności z warunkami udzielania wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020.
11
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ma ekonomicznego uzasadnienia dla
budowy/podłączenia do sieci cieplnej.
Na terenie gmin o zwartej zabudowie
możliwe podłączanie budynków do
istniejących sieci miejskich.
W ramach 3. rodzaju projektu możliwe
jest wsparcie budowy
instalacji/infrastruktury wykorzystującej
OZE wyłącznie w budynku, w którym
realizuje się jednocześnie 1. i/lub 2.
przykładowy rodzaj projektu.
Projekty z zakresu głębokiej
modernizacji energetycznej
zwiększające efektywność energetyczną
(obliczaną dla energii końcowej) poniżej
25% nie będą kwalifikowały się do
dofinansowania (dotyczy 1. typu
projektu).
Redukcja CO2 o minimum 30% jest
wymogiem niezbędnym w przypadku
montażu indywidualnego źródła ciepła
zasilanego gazem lub biomasą i nie
dotyczy przyłączania do sieci cieplnej
lub ogrzewania elektrycznego.
W przypadku realizacji projektów
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polegających na wymianie/modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączaniu budynków do sieciowych
nośników ciepła oraz modernizacji
energetycznej budynków użyteczności
publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych konieczne
będzie spełnienie warunków ex-ante z
dyrektywy 2006/32/EC, w szczególności
odnoszących się do instalacji
indywidualnych liczników ciepła w
budynkach wielorodzinnych
podłączonych do ogrzewania
sieciowego i poddawanych renowacji
oraz dookreślonych nową dyrektywą
Energy Efficiency 2012/27/EU, w której
kontynuowane są wymogi dyrektywy
2006/32/EC w sprawie indywidualnego
pomiaru ciepła. Wprowadzenie
indywidualnego pomiaru ciepła
powinno mieć miejsce zawsze
w połączeniu z wprowadzeniem
zaworów termostatycznych w
budynkach, w których nie zostały one
jeszcze zamontowane.
W zakresie 2. typu projektu (likwidacja
„niskiej emisji”) wspierane urządzenia
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do ogrzewania muszą charakteryzować
się obowiązującym od końca 2020 r.
minimalnym poziomem efektywności
energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone
w środkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE.
W obszarze ochrony zdrowia projekty z
zakresu termomodernizacji mogą
dotyczyć tylko obiektów, których
funkcjonowanie będzie uzasadnione w
kontekście map potrzeb zdrowotnych.
Dla każdego z projektów należy określić
wskaźnik dotyczący zmniejszenia
zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu oraz ilości
zaoszczędzonej energii cieplnej i/lub
elektrycznej.
Dla każdego typu projektu w ramach
działania 4.3 konieczne jest
opracowanie audytu
przedrealizacyjnego oraz dokumentu
potwierdzającego wykonanie zakresu
działań określonych w tym audycie (np.
protokół odbioru, audyt porealizacyjny).
Minimalny zakres audytu powinien
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obejmować działania realizowane w
ramach projektu.
W ramach obszarów strategicznej
interwencji (OSI), wsparciem zostanie
objęte miasto Bytom z uwagi na
koncentrację negatywnych zjawisk
społeczno-gospodarczych.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być
realizowane w zgodzie z właściwymi
przepisami prawa krajowego i unijnego,
znajdującymi zastosowanie w
odniesieniu do danego projektu.
41.

II.4.4
Wysokosprawna
kogeneracja

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 118-119

Brak wsparcia dla:
1) Projektów, których moc
zainstalowana energii elektrycznej
wynosi powyżej 1 MW.
2) W przypadku nowych instalacji dla
projektów w których nie zostanie
osiągnięte co najmniej 10%
efektywności energetycznej w
porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych
technologii.

W obszarze wysokosprawnej kogeneracji możliwe będzie
wsparcie dla instalacji, której moc zainstalowana wynosi do 1
MW energii elektrycznej
W przypadku nowych instalacji kogeneracyjnych możliwe będzie
wsparcie instalacji, w których zostanie osiągnięte, co najmniej
10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu
najlepszych dostępnych technologii.

Doprecyzowanie
wszystkich limitów i
ograniczeń na
podstawie, których
projekt może zostać
odrzucony w ramach
kryterium „zgodność z
SZOOP”.

W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji oraz
innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania na
wysokosprawną kogenerację możliwe będzie wsparcie dla
projektów skutkujących redukcją CO₂ o co najmniej 30% w
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3) W przypadku wszelkiej przebudowy
istniejących instalacji na
wysokosprawną kogenerację oraz
innych małych obiektów i urządzeń
energetycznego spalania dla projektów
nie skutkujących redukcją CO₂ o co
najmniej 30% w porównaniu do
istniejących instalacji.

Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu.

porównaniu do istniejących instalacji
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem
ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji
oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania
(tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji CO₂
oraz innych zanieczyszczeń powietrza (tj. PM 10)
Brak wsparcia na instalacje wysokosprawnej kogeneracji opartej
o OZE, węgiel kamienny i węgiel brunatny.
Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych
instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te
instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne
alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej
emisyjne.
Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów
energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania
kopalń jako wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wynikających z
RIS WSL 2013-2020.

42.

II.4.4
Wysokosprawna
kogeneracja

Podpunkt 29. Opis

Wspierane będą działania polegające na
produkcji energii poprzez wykorzystanie
(budowę) wysokosprawnych źródeł
kogeneracyjnych, opartych o źródła
energii inne aniżeli OZE, węgiel
kamienny i brunatny (np. gaz ziemny,

Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów
energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania
kopalń jako wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wynikających z
RIS WSL 2013-2020.

Dostosowanie zapisów
do pkt. 14 poprzez
usunięcie informacji
powielonych.

Należy mieć na względzie, iż podstawę dofinansowania projektu
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działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 121-122

olej). Przewiduje się możliwość wsparcia
zabudowy układów energetycznych
wykorzystujących metan z
odmetanowania kopalń jako wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań wynikających
z RIS WSL 2013-2020.
Wsparcie otrzyma budowa,
uzasadnionych pod względem
ekonomicznym, nowych instalacji
wysokosprawnej kogeneracji oraz
innych małych obiektów i urządzeń
energetycznego spalania (tj. lokalne
kotłownie) o jak najmniejszej z
możliwych emisji CO₂ oraz innych
zanieczyszczeń powietrza (tj. PM 10). W
przypadku nowych instalacji powinno
zostać osiągnięte co najmniej 10%
efektywności energetycznej w
porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii cieplnej i elektrycznej przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych
technologii. Dodatkowo, wszelka
przebudowa istniejących instalacji na

stanowi umowa o dofinansowanie projektu albo decyzja
o dofinansowaniu projektu1213. Oznacza to, iż beneficjent w
świetle obowiązujących przepisów prawa powinien posiadać
zdolność do bycia stroną umowy14 lub porozumienia15. Decyzja o
dofinansowaniu projektu stanowi podstawę dofinansowania
wyłącznie tzw. projektów własnych, tj. przypadków, gdy
wnioskodawcą jest ta jednostka, która taką decyzję o
dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach
projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być realizowane w zgodzie z
właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego, znajdującymi
zastosowanie w odniesieniu do danego projektu.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
Pojęcia umowy o dofinansowanie projektu oraz decyzji o dofinansowaniu projektu zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 2 pkt 26 i art. 2 pkt 2 ww. ustawy.
14
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
15
Porozumienia, o których mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierane są z państwowymi jednostkami budżetowymi.
12
13
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wysokosprawną kogenerację oraz
innych małych obiektów i urządzeń
energetycznego spalania musi
skutkować redukcją CO₂ o co najmniej
30% w porównaniu do istniejących
instalacji. Ponadto, dopuszczona jest
pomoc inwestycyjna dla
wysokosprawnych instalacji spalających
paliwa kopalne pod warunkiem, że te
instalacje nie zastępują urządzeń o
niskiej emisji CO₂, a inne alternatywne
rozwiązania byłyby mniej efektywne i
bardziej emisyjne.
Należy mieć na względzie, iż podstawę
dofinansowania projektu stanowi
umowa o dofinansowanie projektu albo
decyzja o dofinansowaniu
projektu4950. Oznacza to, iż beneficjent
w świetle obowiązujących przepisów
prawa powinien posiadać zdolność do
bycia stroną umowy51 lub
porozumienia52. Decyzja o
dofinansowaniu projektu stanowi
podstawę dofinansowania wyłącznie
tzw. projektów własnych, tj.
przypadków, gdy wnioskodawcą jest ta
jednostka, która taką decyzję o
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dofinansowaniu wydaje.
Wymienione w tabeli typy
beneficjentów mogą realizować
przedsięwzięcia w ramach projektów
partnerskich w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, jak również w
ramach projektów hybrydowych w
rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być
realizowane w zgodzie z właściwymi
przepisami prawa krajowego i unijnego,
znajdującymi zastosowanie w
odniesieniu do danego projektu.
43.

II.4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1

Podpunkt 14. Limity i

Maksymalny poziom wydatków
kwalifikowalnych przeznaczonych na
infrastrukturę drogową nie może
przekroczyć 20% wartości całkowitej
wydatków kwalifikowalnych projektu.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu57.

W zakresie transportu niskoemisyjnego:
Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych
na infrastrukturę drogową nie może przekroczyć 20% wartości
całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.
Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem
miejskim muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy
planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na
bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w

Zmiana wynika z
aktualizacji
wytycznych w zakresie
trybów wyboru
projektów na lata
2014-2020 oraz z tym
związanej planowanej
zmiany kryteriów

64

ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 128-129

57

Obowiązek udokumentowania
nieprzekraczania limitów i ograniczeń
na każdym etapie realizacji projektu
spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany
dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej,
plany rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, studia
transportowe, Strategie ZIT/RIT lub inne dokumenty zawierające
elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej57.

wyboru projektów.

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach:
Możliwe jest wsparcie wymiany istniejącego oświetlenia
zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na
oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej
Uzupełniająco dopuszcza się elementy związane z zarządzaniem
oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem,
że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost
efektywności energetycznej projektu.
Nie jest możliwa budowa nowej infrastruktury oświetleniowej.
Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których
projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.
57

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i
ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.
44.

II.4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne

Maksymalny poziom wydatków
kwalifikowalnych przeznaczonych na
infrastrukturę drogową nie może

W zakresie transportu niskoemisyjnego:

Zmiana wynika z
aktualizacji
wytycznych w zakresie
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oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów

przekroczyć 20% wartości całkowitej
wydatków kwalifikowalnych projektu.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu58.

58

Str. 129

Obowiązek udokumentowania
nieprzekraczania limitów i ograniczeń
na każdym etapie realizacji projektu
spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

Maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych
na infrastrukturę drogową nie może przekroczyć 20% wartości
całkowitej wydatków kwalifikowalnych projektu.
Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem
miejskim muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy
planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na
bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w
miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany
dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej,
plany rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, studia
transportowe, Strategie ZIT/RIT lub inne dokumenty zawierające
elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej58.

trybów wyboru
projektów na lata
2014-2020 oraz z tym
związanej planowanej
zmiany kryteriów
wyboru projektów.

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach:
Możliwe jest wsparcie wymiany istniejącego oświetlenia
zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na
oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.
Uzupełniająco dopuszcza się elementy związane z zarządzaniem
oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem,
że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost
efektywności energetycznej projektu.
Nie jest możliwa budowa nowej infrastruktury oświetleniowej.
W przypadku konkursów dedykowanych RIT dookreślenie,
którego subregionu dotyczy nabór, znajduje się w ogłoszeniu oraz
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regulaminie naboru.

58

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i
ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.
45.

II.4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie
Poddziałanie 4.5.3

Podpunkt 14. Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów

Limity i ograniczenia w realizacji
Projektów mogą zostać określone w
Regulaminie konkursu60.

60

Obowiązek udokumentowania
nieprzekraczania limitów i ograniczeń
na każdym etapie realizacji projektu
spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

II. 5.1 Gospodarka
wodno-ściekowa

Podpunkt 14 Limity i
ograniczenia w

Zmiana wynika z
aktualizacji
wytycznych w zakresie
trybów wyboru
projektów na lata
2014-2020 oraz z tym
związanej planowanej
zmiany kryteriów
wyboru projektów.

60

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i
ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

Str. 129-130

46.

Przedsięwzięcia związane niskoemisyjnym transportem miejskim
muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy planów,
zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej
ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach.
Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące
gospodarki niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, plany
rozwoju zrównoważonego transportu publicznego, studia
transportowe, Strategie ZIT/RIT lub inne dokumenty zawierające
elementy planu zrównoważonej mobilności miejskiej60.

W obszarze gospodarki ściekowej
możliwe będzie wsparcie dla
przedsięwzięć realizowanych na
obszarze aglomeracji w rozumieniu
ustawy Prawo wodne o wielkości od 2
000 RLM do 10 000 RLM. Dokumentem

W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla
przedsięwzięć realizowanych na obszarze aglomeracji w
rozumieniu ustawy Prawo wodne o wielkości od 2 000 RLM do 10
000 RLM. Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru
projektów będzie dokument ustanawiający daną aglomerację,
aktualny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

zmiany związane z
doprecyzowaniem
zapisów oraz
aktualizacją
wytycznych w zakresie
trybów wyboru
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realizacji projektów
Str. 139-140

stanowiącym podstawę do wyboru
projektów będzie KPOŚK wraz z
opracowanym w toku aktualizacji
KPOŚK Masterplanem dla wdrażania
dyrektywy ściekowej, zawierającym listę
potrzeb inwestycyjnych w
poszczególnych aglomeracjach.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu16

(*) nie dotyczy projektów realizujących wyłącznie typ 4. projektu
Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę

projektów na lata
2014-2020.

Dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w KPOŚK i
Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w
sprawie oczyszczania ścieków komunalnych aktualnych na dzień
ogłoszenia naboru. Weryfikacja zgodności z KPOŚK i
MasterPlanem: stwierdzenie czy projekt jest ujęty w KPOŚK oraz
czy wielkości w wykazane w projekcie odpowiadają parametrom
określonym w KPOŚK i MasterPlanie. Weryfikacja zgodności
odbywa się w odniesieniu do stanu projektu na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie.
(*) nie dotyczy projektów realizujących wyłącznie typ 4. projektu
Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę
W przypadku inwestycji liniowych przecinających obszary
szczególnego zagrożenia powodzią zaplanowane rozwiązania
techniczne (konstrukcyjne) mają powodować, że inwestycja jest
odporna na wezbrania wód powierzchniowych.
(*) dotyczy projektów zlokalizowanych na obszarach zagrożonych
wystąpieniem powodzi, określonych na podstawie dokumentu Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla województwa
śląskiego opracowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki

16

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na wnioskodawcy/beneficjencie.
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Wodnej, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru. Weryfikacja
przeprowadzana jest w odniesieniu do obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarów, na których
wystąpienie powodzi jest prawdopodobne.
Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej możliwa
będzie tylko wraz z budową lub modernizacją sieci kanalizacji
sanitarnej.
Budowa instalacji służącej do zagospodarowania osadów
ściekowych (kompostownie, suszarnie) możliwa, gdy instalacja ta
nie będzie wykorzystywać OZE.
Realizacja projektu polegającego na budowie i modernizacji sieci
wodociągowej jest możliwa na obszarach, na których planowani
do podłączenia odbiorcy są podłączeni do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej lub obszarach, na których planowani do
podłączenia odbiorcy zostaną podłączeni do budowanej
równocześnie w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej.
47.

II.5.3 Dziedzictwo
kulturowe Opis
działania i
poddziałania 14.
Limity i ograniczenia
w realizacji
projektów
Str. 152-153

Maksymalna wartość pojedynczego
projektu w działaniu wynosi 5 mln euro
kosztów całkowitych.
W ramach działania 5.3. kwalifikowalne
będą prace w otoczeniu obiektu do
kwoty 200 000 zł.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać

1)
Maksymalna wartość pojedynczego projektu w działaniu
wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych.
2)
W ramach działania 5.3. kwalifikowalne będą prace w
otoczeniu obiektu do kwoty 200 000 zł.

Uzupełnienie zapisów
pola poprzez dodanie
limitów i ograniczeń
obowiązujących w
ramach działania

3)
Nie jest możliwe dofinansowanie projektu polegającego
wyłącznie na zagospodarowaniu otoczenia.
4)

W ramach zagospodarowania otoczenia nie będą

69

określone w Regulaminie konkursu/
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

realizowane parkingi.
5)
Projekty mogą być realizowane tylko na zabytkach
wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków lub wpisanych na listę Szlaku Zabytków Techniki.
6)
Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające na
odnowie, przebudowie zabytkowych cmentarzy, jak również
przedsięwzięcia dotyczące wyłącznie zabytkowych parków i
innych form zaprojektowanej zieleni.
7)
Wsparciem objęte będą obiekty przeznaczone na cele
kulturalne.
8)
Nie ma możliwości finansowania zabytków ruchomych
(wyposażenia).
9)
Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw
nowej infrastruktury kulturalnej.
10)
Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich
części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących
siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej
lub spełniającymi cele administracyjne, itp.

48.

II.5.3 Dziedzictwo
kulturowe Opis
działania i
poddziałania 29. Opis
działania i
dodatkowe

(…) Wsparcia nie uzyskają
przedsięwzięcia polegające na odnowie,
przebudowie zabytkowych cmentarzy,
jak również przedsięwzięcia dotyczące
wyłącznie zabytkowych parków i innych

Brak zapisu

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w
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wyjaśnienia

form zaprojektowanej zieleni.

polu 14

Str. 155

49.

II.5.3 Dziedzictwo
(…) W ramach 1. i 2. typu projektu
kulturowe Opis
wsparciem objęte będą obiekty
działania i
przeznaczone na cele kulturalne.
poddziałania 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia

Brak zapisu

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w
polu 14

Brak zapisów

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w
polu 14

Brak zapisów

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w

Str. 155
50.

II.5.3 Dziedzictwo
(…) Maksymalna wartość pojedynczego
kulturowe Opis
projektu w działaniu wynosi 5 mln euro
działania i
kosztów całkowitych.
poddziałania 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 155

51.

II.5.3 Dziedzictwo
kulturowe Opis
działania i
poddziałania 29. Opis
działania i

(…) W ramach działania 5.3.
kwalifikowalne będą prace w otoczeniu
obiektu do kwoty 200 000 zł. Nie jest
możliwe dofinansowanie projektu
polegającego wyłącznie na
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dodatkowe
wyjaśnienia

zagospodarowaniu otoczenia.

polu 14

Str. 156
52.

II.5.3 Dziedzictwo
(…) Wsparcie nie będzie kierowane na
kulturowe Opis
budowę od podstaw nowej
działania i
infrastruktury kulturalnej.
poddziałania 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia

Brak zapisów

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w
polu 14

(…) Wyklucza się wspieranie obiektów
zabytkowych lub ich części
przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
będących siedzibami szkół, służby
zdrowia, poczty, administracji
publicznej lub spełniającymi cele
administracyjne, itp.

Brak zapisów

Usunięcie zapisów
pola w związku z
umieszczeniem
limitów i ograniczeń w
ramach działania w
polu 14

Limity i ograniczenia w realizacji
Projektów mogą zostać określone w
Regulaminie konkursu99

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wskazane w
Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego oraz
wynikające z Planu rozwoju kolei w województwie śląskim –
Dokumencie wdrożeniowym do Strategii Rozwoju Systemu
Transportu Województwa Śląskiego99

Zmiana wynika z
aktualizacji
wytycznych w zakresie
trybów wyboru
projektów na lata

Str. 156
53.

II.5.3 Dziedzictwo
kulturowe Opis
działania i
poddziałania 29. Opis
działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 156

54.

II.6.2 Transport
kolejowy

Podpunkt 14. Limity i
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ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 173

55.

II.7.1
pkt. 5. Typy
projektów
str. 179

99

Obowiązek udokumentowania
nieprzekraczania limitów i ograniczeń
na każdym etapie realizacji projektu
spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

98

Obowiązek udokumentowania nieprzekraczania limitów i
ograniczeń na każdym etapie realizacji projektu spoczywa na
wnioskodawcy/beneficjencie.

„(…)
Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców jak i
przedsiębiorców, w tym m.in.:
nabywanie lub uzupełnianie
doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, m.in.
poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskich
Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w
Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
wsparcie zatrudnienia osoby
pozostającej bez zatrudnienia u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez pokrycie kosztów
subsydiowania zatrudnienia dla osób,

„(…)
Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i
przedsiębiorców, w tym m.in.:
nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego
zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy
wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w
Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u
przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność
tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia
stanowiska.

2014-2020 oraz z tym
związanej planowanej
zmiany kryteriów
wyboru projektów.

Propozycja zmiany
zakresu typu
projektów
wprowadzona na
wniosek PUP w Rudzie
Śląskiej
(korespondencja z
dnia 11.04.2018 r. o
sygnaturze
CAZPR.SK.82-1-38/18).
Zgodnie z
przedmiotową
korespondencją,
proponowane
rozdzielenie
wyposażenia /
doposażenia
stanowiska pracy od
subsydiowanego
zatrudnienia umożliwi
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u których zidentyfikowano adekwatność
tej formy wsparcia, refundację
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowanym zatrudnieniem).

m.in.:
- zwiększenie
zainteresowania ze
strony pracodawców
wyposażeniem
/doposażeniem
miejsca pracy;
- efektywne
gospodarowanie
oszczędnościami
projektowymi z uwagi
na brak dużego
nakładu czasowego na
realizację wyposażenia
/ doposażenia
stanowiska pracy;
- poszerzenie
możliwego katalogu
form wsparcia , tym
samym urozmaicając
ofertę dla uczestników
projektów.

Wskazana propozycja
została już
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wprowadzona w
SZOOP dla PO WER.
56.

II.7.1
pkt. 7
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Str. 181

„Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia
30 urodzin):
a)

bezrobotne;

b)

nieaktywne zawodowo

zwłaszcza te należące co najmniej do
jednej z poniższych, znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
grup:

a)

bezrobotne;

b)

nieaktywne zawodowo

zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
osoby powyżej 50 roku życia;

osoby powyżej 50 roku życia;

kobiety;

kobiety;

osoby z niepełnosprawnościami;

osoby z niepełnosprawnościami;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby o niskich kwalifikacjach.

osoby o niskich kwalifikacjach.
Z wyłączeniem osób odbywających karę
pozbawienia wolności.”
57.

„Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności z
wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.”

II.7.1

Działanie 7.1

Działanie 7.1

pkt.14

•
Grupę docelową stanowią
osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30
urodzin). Z wyłączeniem osób

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące

Limity i ograniczenia

Dostosowano zapisy
do obowiązujących
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

Propozycja zmian
wynika z ustaleń z
WRR i uwzględnieniem
w treści SZOOP
zakresu możliwego
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w realizacji
projektów
Str. 183-184

odbywających karę pozbawienia
wolności (z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym).

zagadnienia:
•

Grupa docelowa.

•
Preferowane grupy docelowe na etapie rekrutacji do
projektu.
Poddziałanie 7.1.1
Brak zapisu

Poddziałanie 7.1.2
Brak zapisu

Poddziałanie 7.1.3
•
Projekty w ramach OSI Bytom
wynikają z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO WSL
programu rewitalizacji.
•
W przypadku konkursu dla OSI
Bytom biuro projektu jest zlokalizowane
na obszarze zdegradowanym OSI
BYTOM lub w najbliższym sąsiedztwie
(tj. w granicach terytorialnych
miasta/gminy).

•

Okres realizacji projektu.

•

Obszar realizacji projektu.

•

Maksymalna wartość projektu.

zakresu limitów i
ograniczeń na
poziomie Regulaminu
konkursu.

Poddziałanie 7.1.1
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego
przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•

Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera wiodącego.

Poddziałanie 7.1.2
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•

Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie
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zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•

Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera wiodącego.

Poddziałanie 7.1.3

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Projekty w ramach OSI Bytom wynikają z aktualnego i
pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu
rewitalizacji.

58.

II.7.3
pkt. 7
Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
Str. 192-193

„Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia
30 urodzin), planujące rozpocząć
działalność gospodarczą tj. osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
należące co najmniej do jednej z
poniższych, znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
grup:
osoby powyżej 50 roku życia;

•

Lokalizacja biura projektu.

•

Obszar realizacji projektów.

„Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące
rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne,
nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej z
poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy grup:
osoby powyżej 50 roku życia;
kobiety;

Dostosowano zapisy
do obowiązujących
Wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć w
obszarze włączenia
społecznego i
zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem
środków
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kobiety;

osoby z niepełnosprawnościami;

osoby z niepełnosprawnościami;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby długotrwale bezrobotne;

osoby o niskich kwalifikacjach.

osoby o niskich kwalifikacjach.
Z wyłączeniem osób odbywających karę
pozbawienia wolności.”
59.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności z
wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.”

II.7.3

7.3

pkt.14

Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:

Limity i ograniczenia
w realizacji
projektów

Grupa docelowa.

Str. 194-195

Preferowane grupy docelowe na etapie rekrutacji do projektu.
7.3
Okres realizacji projektu.

Europejskiego
Funduszu Społecznego
i Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata
2014-2020

Propozycja zmian
wynika z ustaleń z
WRR i uwzględnieniem
w treści SZOOP
zakresu możliwego
zakresu limitów i
ograniczeń na
poziomie Regulaminu
konkursu.

Nie dotyczy
Obszar realizacji projektu
Maksymalna wartość projektu .

7.3.1
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
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zagadnienia:
•
Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•

Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera wiodącego.

7.3.2
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•

Lokalizacja siedziby Projektodawcy/partnera wiodącego.

7.3.3 OSI
Limity i ograniczenia w realizacji projektów zostaną określone w
treści Regulaminu konkursu i mogą obejmować następujące
zagadnienia:
•
Projekty wynikają z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO WSL programu rewitalizacji.
•

Obszar lokalizacji biura projektu.
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60.

II.7.3

Pkt. 23. Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN)

Poddziałanie 7.3.3
Str. 196
Minimalna wartość projektu wynosi
2 000 000 PLN.W przypadku OSI Bytom
minimalna wartość projektu wynosi
500 000 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 8 000 000 PLN.W przypadku
OSI Bytom minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN

Propozycja zmiany
wartości minimalnej
wynika z założenia, iż
realizacja Działania
7.3.3 w roku 2018, z
uwagi na ograniczoną
alokację, będzie
realizowana w
systemie
„operatorskim” w
ramach jednego
regionalnego projektu.

Ustalenie minimalnej
wartości na poziomie
możliwie zbliżonym do
planowanej alokacji
pozwoli na wyłonienie
jednego projektu
realizowanego na
terenie całego
Województwa
Śląskiego.
Przyjęte kryterium
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umożliwi realizację
wsparcia w systemie
„operatorskim”, z
jednym podmiotem /
partnerstwem
odpowiedzialnym za
kompleksową
realizację ścieżki
dotacyjnej w woj.
śląskim.
61.

II.7.3
pkt.29
Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 197-198

Pozostałe warunki realizacji projektów
w ramach Działania zostaną
uregulowane w Regulaminie Konkursu
na podstawie Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020.

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach
Działania 7.3 stanowią Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w
zakresie zgodnym z Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalonym przez
Zarząd Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Szczegółowe warunki dla konkursu są wskazywane każdorazowo
w Regulaminie konkursu.

Propozycja usunięcia
zapisów, które były
powieleniem treści
zawartych w
Wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze rynku
pracy
na lata 2014-2020

Brak zapisu
Osobą bezrobotną jest osoba
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pozostająca bez pracy, gotowa do
podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia. Definicja uwzględnia
również osoby zarejestrowane jako
bezrobotne,
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet
jeżeli nie spełniają one wszystkich
trzech powyższych kryteriów.
Należy podkreślić, iż ww. definicja,
stosowana na potrzeby realizacji
projektów ze środków EFS oraz
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, jest szersza od definicji
zawartej w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
którą posługują się powiatowe urzędy
pracy, ponieważ uwzględnia zarówno
osoby bezrobotne w rozumieniu
badania aktywności ekonomicznej
ludności (BAEL), jak i osoby
zarejestrowane jako bezrobotne.
Studenci studiów stacjonarnych
uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają
kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww.
definicją. Osoby kwalifikujące się do
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urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w
rozumieniu niniejszej definicji (nie
pobierają świadczeń z tytułu urlopu),
należy wykazywać jako osoby
bezrobotne.
Mając na uwadze definicję osoby
bezrobotnej, należy podkreślić, iż do
okresu bezrobocia można zaliczyć
również okres pozostawania bez pracy
przed rejestracją w urzędzie, na
podstawie m.in. oświadczenia
uczestnika.
Osobę nieaktywną zawodowo należy
definiować w rozumieniu osób biernych
zawodowo zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osobą długotrwale bezrobotną, jest
osoba bezrobotna nieprzerwanie przez
okres ponad 12 miesięcy – w przypadku
osób w wieku 25 lat i więcej.
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Osobę z niepełnosprawnościami należy
definiować zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 20142020.

Osobę o niskich kwalifikacjach należy
definiować jako osobę posiadającą
wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie. Stopień uzyskanego
wykształcenia jest określany w dniu
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Osoby przystępujące do projektu
należy wykazać jeden raz, uwzględniając
najwyższy ukończony poziom ISCED.
62.

II.8.2
pkt.29
Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 222-223

Pozostałe warunki realizacji projektów
w ramach Działania zostaną
uregulowane w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników do
zmian na lata 2014-2020 w zakresie
zgodnym z Regionalnym Programem

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach
Działania 8.2 stanowią Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i
pracowników do zmian na lata 2014-2020 w zakresie zgodnym z
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd Województwa
Śląskiego i zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18
grudnia 2014 r. oraz Opis wdrażania Podmiotowego Systemu

Propozycja usunięcia
zapisów, które były
powieleniem treści
zawartych w
Wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
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Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 uchwalonym przez
Zarząd Województwa Śląskiego i
zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.,
które określają m.in.:
- dopuszczalne formy wsparcia
realizowane w ramach typów operacji
wspierających procesy adaptacyjne i
modernizacyjne w regionie;
- warunki dofinansowania usługi
rozwojowej;
- warunki funkcjonowania Bazy Usług
Rozwojowych;

Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020.

Szczegółowe warunki dla konkursu są wskazywane każdorazowo
w Regulaminie konkursu

Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze rynku
pracy
na lata 2014-2020

Definicje osób tworzących katalog grupy docelowej, wskazane
zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (załącznik nr 2
Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014 - 2020 – EFS).

oraz w Regulaminie Konkursu.
Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020
wsparcie rozwojowe
dla przedsiębiorstw nie jest udzielane
dużym przedsiębiorstwom.

Brak

Poziom dofinansowania pojedynczej
usługi rozwojowej dla jednego
uczestnika projektu nie przekracza
kwoty oraz wartości procentowej
wskazanej w Wytycznych w zakresie
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realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników do
zmian na lata 2014-2020 w zakresie
zgodnym z Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 uchwalonym przez
Zarząd Województwa Śląskiego i
zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.
oraz w Opisie wdrażania Podmiotowego
Systemu Finansowania w województwie
śląskim w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. dokumentami poziom
dofinansowania kosztów pojedynczej
usługi rozwojowej (np. usługi doradczej
lub szkoleniowej rozumianej jako jedna
zamknięta forma wsparcia) nie
przekracza co do zasady 50% kosztów
usługi rozwojowej, przy czym
intensywność pomocy można zwiększyć
maksymalnie do 80 % kosztów
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kwalifikowalnych w następujący sposób:
10% w stosunku do poziomu
wynikającego z wielkości
przedsiębiorstwa dla małych (bez
mikroprzedsiębiorstw) i średnich
przedsiębiorstw z branż kluczowych dla
rozwoju regionu tj. prowadzących
działalność w ramach następujących
sekcji PKD: B. Górnictwo i
wydobywanie, F. Budownictwo, M.
Działalność profesjonalna naukowa i
techniczna, Q. Opieka zdrowotna i
pomoc społeczne oraz R. Działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
z branż grupy o niskim poziomie
koncentracji na poziomie województwa
przy jednoczesnej dodatniej dynamice
rozwoju: branża usług profesjonalnych
(sekcja M, branża turystyczna (sekcja I działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi), branża finansowa
(sekcja K) oraz branża oświatowa
(sekcja P); z branż o potencjale do
kreowania miejsc pracy, tj.
prowadzących działalność w ramach
sekcji: C Przetwórstwo przemysłowe D.
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją, H. Transport i gospodarka
magazynowa, J. Informacja i
komunikacja.
o 10% w stosunku do poziomu
wynikającego z wielkości
przedsiębiorstwa dla małych (bez
mikroprzedsiębiorstw) i średnich
przedsiębiorstw, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
wynosi co najmniej 6% ;
o 10% w stosunku do poziomu
wynikającego z wielkości
przedsiębiorstwa dla małych (bez
mikroprzedsiębiorstw) i średnich
przedsiębiorstw, u których wskaźnik
zatrudnienia osób o niskich
kwalifikacjach wynosi co najmniej
35,97% ;
o 10% w stosunku do poziomu
wynikającego z wielkości
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przedsiębiorstwa dla małych (bez
mikroprzedsiębiorstw) i średnich
przedsiębiorstw, u których wskaźnik
zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi
co najmniej 26,04% .

Jednocześnie istnieje możliwość
zwiększenia poziomu dofinansowania
dla konkretnej usługi skierowanej
bezpośrednio do pracownika z grupy:
osób niepełnosprawnych o 10%;
osób 50+ o 10%;
osób o niskich kwalifikacjach o 10%.

Ponadto istnieje możliwość zwiększenia
poziomu dofinansowania o 10% dla
konkretnej usługi w przypadku wyboru
usługi rozwojowej mającej na celu
zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji,
o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
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Pomoc publiczna/pomoc de minimis w
ramach niniejszego wsparcia udzielane
są na podstawie:
- Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w
sprawie stosowania art.107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis;
- Rozporządzenia Komisji (UE) Nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu poziom dofinansowania
kosztów pojedynczej usługi rozwojowej
wynosi maksymalnie 50% kosztów
usługi, przy czym intensywność pomocy
można zwiększyć maksymalnie do 70 %
kosztów kwalifikowalnych
w następujący sposób:
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a) o 10 punktów procentowych w
przypadku szkoleń dla pracowników
niepełnosprawnych lub znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
b) o 10 punktów procentowych w
przypadku pomocy na rzecz średniego
przedsiębiorstwa i o 20 punktów
procentowych w przypadku pomocy
na rzecz małego przedsiębiorstwa.
63.

Rozdział II.9.1
Aktywna integracja,
Oś Priorytetowa IX
Włączenie społeczne,
Działanie 9.1,
Punkt tabeli 5. Typy
projektów dla
Poddziałania 9.1.5;
9.1.6, str. 235

64.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis

Kompleksowe działania na rzecz
integracji osób, rodzin, grup
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
zastosowaniem instrumentów aktywnej
integracji (edukacyjnych, społecznych,
zawodowych, z uwzględnieniem
realizacji PAI) ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową;

Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z
zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych,
społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację
społeczno-zawodową;

Ujednolicenie zapisów
w 1 typie projektu
zgodnie z zapisami dla
Poddziałania 9.1.3

Zagospodarowanie otoczenia budynków
objętych projektem jest możliwe do
realizacji w typach projektów 1 i 2 do
maksymalnego pułapu 10% kosztów
kwalifikowalnych.

1)
Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter
uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu
z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą
względem EFRR. Realizacja projektów w ramach ww. typów musi
być powiązana z projektem współfinansowanym w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana zapisów pola
poprzez umieszczenie
informacji
jednoznacznie
precyzujących limity i
ograniczenia w
działaniu w polu 14 i

Kosztem kwalifikowalnym mogą być
prace budowlane obejmujące części

2)

Wydatki poniesione na infrastrukturę opieki
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działań i poddziałań
Pkt.14 Limity i
ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 275

wspólne całego budynku, w którym
miałby się znajdować jeden lub kilka
lokali socjalnych, wspomaganych lub
chronionych, ale tylko pod warunkiem,
że powierzchnia użytkowa tych lokali
będzie większa niż 50% powierzchni
użytkowej danego budynku. Limit nie
ma zastosowania do przypadków, w
których budynek w całości będzie
przeznaczony na realizację typu
projektu nr 1 oraz typu projektu nr 2.

instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, nie będą
mogły stanowić przedmiotu dofinansowania.

przeniesienie
pozostałych limitów i
ograniczeń do pola 29.

Wydatki poniesione na infrastrukturę
opieki instytucjonalnej, rozumianej
zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS
i EFRR na lata 2014-2020, nie będą
mogły stanowić przedmiotu
dofinansowania.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu/
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.
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65.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis
działań i poddziałań

Brak zapisów

Dopuszcza się jednak wsparcie istniejących mieszkań chronionych
i wspomaganych pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc
świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości
świadczonych usług.

Aktualizacja i
dostosowanie zapisów
pola w związku z
uchyleniem
Rozporządzenia
Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z
dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie mieszkań
chronionych oraz
wejściem w życie
nowych 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

(…) Minimalne wymagania jakie muszą
spełniać mieszkania socjalne (przypis

(…) Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania
socjalne (przypis121) :

Aktualizacja i
dostosowanie zapisów

Pkt.29 Opis działania
i informacje
dodatkowe
Str. 278-279

66.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
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socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis
działań i poddziałań
Pkt.29 Opis działania
i informacje
dodatkowe
Str. 279

116) oraz mieszkania wspomagane
(przypis 117,118):
lokal nadający się do zamieszkania ze
względu na wyposażenie
i stan techniczny, którego powierzchnia
pokoi przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie
może być mniejsza niż 5 m2, a w
wypadku jednoosobowego
gospodarstwa domowego 10 m2, przy
czym lokal ten może być o obniżonym
standardzie jednak nie gorszym niż:
1) wanna lub kabina natryskowa — w
łazience;

lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na
członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być
mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa
domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym
standardzie jednak nie gorszym niż:
1) wanna lub kabina natryskowa — w łazience;
2) umywalka — w łazience;
3) miska ustępowa — w łazience lub w wydzielonym ustępie;
4) zlewozmywak;
5) czteropaleniskowa kuchenka gazowa lub na inne paliwo lub
równoważna użytkowo kuchenka elektryczna.

2) umywalka — w łazience;
3) miska ustępowa — w łazience lub w
wydzielonym ustępie;
4) zlewozmywak;
5) czteropaleniskowa kuchenka gazowa
lub na inne paliwo lub równoważna
użytkowo kuchenka elektryczna.
67.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa

(…) Minimalne wymagania jakie muszą
spełniać mieszkania chronione (przypis

(…) Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania
chronione określa rozporządzenie właściwego ministra do spraw

pola w związku z
uchyleniem
Rozporządzenia
Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z
dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie mieszkań
chronionych oraz
wejściem w życie
nowych 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

Aktualizacja i
dostosowanie zapisów
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socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis
działań i poddziałań
Pkt.29 Opis działania
i informacje
dodatkowe
Str. 279

68.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i

119).
Mieszkanie przeznaczone dla nie mniej
niż 3 osób, a minimalna powierzchnia
użytkowa dla jednej osoby nie może być
mniejsza niż 12 m2. Mieszkanie
chronione, oprócz pomieszczeń
mieszkalnych posiada co najmniej:
kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę,
ustęp wydzielony lub miskę ustępową w
łazience oraz przestrzeń komunikacji
wewnętrznej.

Brak zapisów

zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z
późn. zm.):
Minimalne wymagania jakie muszą spełniać mieszkania
wspomagane określają Wytyczne 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.

Zagospodarowanie otoczenia budynków objętych projektem jest
możliwe do realizacji w typach projektów 1 i 2 do maksymalnego
pułapu 10% kosztów kwalifikowalnych.

pola w związku z
uchyleniem
Rozporządzenia
Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z
dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie mieszkań
chronionych oraz
wejściem w życie
nowych 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
Przeniesienie limitów i
ograniczeń
dotyczących
kwalifikowalności z
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chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis
działań i poddziałań

pola 14 do pola 29.
Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej,
źródła ciepła, termomodernizacją i termoizolacją budynku nie
mogą przekroczyć 30% wartości całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Pkt.29 Opis działania
i informacje
dodatkowe

Kosztem kwalifikowalnym mogą być prace budowlane
obejmujące części wspólne całego budynku, w którym miałby się
znajdować jeden lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub
chronionych, ale tylko pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa
tych lokali będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej danego
budynku. Limit nie ma zastosowania do przypadków, w których
budynek w całości będzie przeznaczony na realizację typu
projektu nr 1 oraz typu projektu nr 2.

Str. 279

69.

II.10.2 Rozwój
mieszkalnictwa
socjalnego,
wspomaganego i
chronionego oraz
infrastruktury usług
społecznych Opis
działań i poddziałań
Pkt.29 Opis działania
i informacje

Realizacja projektów w ramach ww.
typów projektów jest uzależniona od
realizacji projektu z zakresu usług
społecznych, finansowanych w ramach
EFS, a dotyczących określonej grupy
społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub
wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne
projektów z EFRR ma charakter
uzupełniający (dodatkowy) i możliwe
jest wyłącznie w powiązaniu z
działaniami realizowanymi z EFS, które

Brak zapisu

Usunięcie zapisu w
związku z jego
przeniesieniem do
pola 14 Limity i
ogrania 2 realizacji
projektu
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dodatkowe
Str. 279

70.

II.10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Opis działań i
poddziałań, 14 Limity
i ograniczenia w
realizacji projektów
Str. 284-285

pełnią rolę wiodącą względem EFRR.
Tak więc projekty muszą wykazywać
charakter przedsięwzięć
kompleksowych, koordynujących
interwencję infrastrukturalną z
wsparciem realizowanym w ramach
EFS.
Dodatkowe limity i ograniczenia w
realizacji Projektów mogą zostać
określone w Regulaminie konkursu/
wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Brak zapisów

Usunięcie zapisu pola
w związku z
wprowadzeniem
konkretnych limitów
odnoszących się
bezpośrednio do
działania.

----------------------------------------------------Brak zapisów

-----------------------------------------------------------------------------3.
Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty wynikające z
Programów Rewitalizacji, które znajdują się w wykazie
programów rewitalizacji na terenie województwa śląskiego,
prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego w Katowicach, dostępnym pod adresem:

--------------------------------Wprowadzenie
informacji o limitach w
ramach działania 10.3

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_woj
ewodztwa_slaskiego.
Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter
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uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu
z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą
względem EFRR. Realizacja projektów w ramach ww. typów musi
być powiązana z projektem współfinansowanym w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach wszystkich typów projektów dopuszcza się inwestycje
dotyczące tkanki mieszkaniowej (części wspólne budynków),
tylko jako część większego projektu (przypis 130 ustalenie
„większego projektu” należy dokonać poprzez wybór jednego z
dwóch dostępnych rozwiązań:
a) wydzielenie zakresu finansowego - przyjmuje się, że wydatki
kwalifikowane przeznaczone na modernizację części wspólnych
budynków nie mogą przekroczyć 49,99% wszystkich wydatków
kwalifikowanych projektu,
b) wydzielenie zakresu pod kątem powierzchni projektu
przewidzianej do realizacji - przyjmuje się, że powierzchnia
zabudowy budynków nie może przekroczyć 49,99% powierzchni
całego projektu tj. powierzchni zabudowy oraz pozostałej
powierzchni udostępnionej do korzystania w wyniku realizacji
projektu.)
mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów
publicznych. Roboty/prace budowlane wewnątrz lokali
mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia nie będą mogły
stanowić przedmiotu dofinansowania.
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71.

II.10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Opis działań i
poddziałań, 23.
Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN)

IZ RPO WSL może ustalić minimalną
IZ RPO WSL nie określa minimalnej wartości projektu.
wartość projektu na etapie ogłoszenia o
naborze/ wezwaniu do złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Aktualizacja zapisu
pola

Brak zapisu

Wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej,
źródła ciepła, termomodernizacją i termoizolacją budynku nie
mogą przekroczyć 30% wartości całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Dodano informację o
ograniczeniu/limicie w
ramach działania

„Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach
Działania 11.3 stanowią Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w zakresie
zgodnym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd
Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Propozycja usunięcia
zapisów, które były
powieleniem treści
zawartych w
Wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków

Str. 287
72.

II.10.3 Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
Opis działań i
poddziałań, 29. Opis
działania i informacje
dodatkowe
Str. 288

73.

II.11.3
pkt.29
Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 319

„Pozostałe warunki realizacji projektów
w ramach Działania zostaną
uregulowane w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020, które określają m.in.:
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- zakres udzielanego wsparcia;
- grupę docelową;
- zakres realizacji szkoleń i kursów oraz
w Regulaminie konkursu.
Właściciele przedsiębiorstw pełniący
funkcje kierownicze, jak również
wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący
regularną działalność
w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego
korzyści finansowe) oraz osoby
prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą będą mogły ubiegać się o
wsparcie w ramach projektów
realizowanych w ramach Działania 8.2
poprzez oferowane usługi w BUR.

Szczegółowe warunki dla konkursu są wskazywane każdorazowo
w Regulaminie konkursu.
Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak
również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną
działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści
finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach
projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez
oferowane usługi w BUR.

Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze rynku
pracy
na lata 2014-2020

Wsparcie realizowane w ramach przedmiotowego
Działania/Poddziałań będzie uwzględniało potrzeby edukacyjne
osób dorosłych (nie jest to wsparcie realizowane w formie
systemu popytowego wdrażanego w ramach Działania 8.2).

Wsparcie realizowane w ramach
przedmiotowego Działania/Poddziałań
będzie uwzględniało potrzeby
edukacyjne osób dorosłych (nie jest to
wsparcie realizowane w formie systemu
popytowego wdrażanego w ramach
Działania 8.2).
Co do zasady nie przewiduje się
występowania pomocy publicznej w
ramach Działania. W przypadku
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zaistnienia przesłanek wskazujących na
jej wystąpienie, należy zastosować
zapisy Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 20142020.

Aby wykluczyć występowanie w
projekcie pomocy publicznej (o ile
dotyczy) na poziomie indywidualnego
projektu, szkolenia i kursy powinny
łącznie spełniać następujące warunki:
wszystkie podmioty biorące udział w
realizacji projektu (tj. beneficjent
i ewentualni partnerzy projektu) są
niezależne od pracodawcy uczestnika
szkolenia;
szkolenie odbywa się poza miejscem
pracy uczestników;
nabór na szkolenie jest otwarty dla
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wszystkich zainteresowanych;
pracownicy zatrudnieni w jednym
miejscu pracy (u jednego pracodawcy)
stanowią nie więcej niż 20%
uczestników jednej tematyki
szkoleniowej w ramach projektu.

Jednakże od ww. zasady, na etapie
realizacji projektu, mogą pojawić się
wyjątki. Dlatego też IOK dopuszcza
możliwość wystąpienia pomocy
publicznej. Obowiązkiem Beneficjenta
jest weryfikacja wątpliwości na
podstawie testu pomocy publicznej na
każdym etapie realizacji projektu.
Powyższe Działanie związane jest ze
zwiększeniem powiązania systemu
edukacji i umiejętności osób dorosłych z
potrzebami rynku pracy, obejmuje
formy wsparcia, które pozwolą
zwiększyć dostęp do edukacji formalnej,
jak i różnych form edukacji
pozaformalnej. Rozwiązanie to ma
pomóc w lepszym dopasowaniu oferty
kształcenia do potrzeb mieszkańców
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regionu oraz potrzeb gospodarki
regionu.

Limit wydatków związanych z
doposażeniem szkół prowadzących
kształcenie dla dorosłych i placówek
kształcenia zawodowego dla dorosłych
w sprzęt niezbędny do realizacji
kształcenia zawodowego nie przekroczy
20% całkowitej alokacji PI 10iv
(włączając cross-financing).
Działania w zakresie
wyposażenia/doposażenia szkół
prowadzących kształcenie dla dorosłych
w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne będą uzależnione od
diagnozy zapotrzebowania odbiorców
wsparcia na tego typu działania oraz
będą zgodne ze standardem
wyposażenia określonym w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
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Ze środków na
wyposażenie/doposażenie szkół
prowadzących kształcenie dla dorosłych
i placówek kształcenia zawodowego dla
dorosłych będą mogły skorzystać
wyłącznie te szkoły/placówki, które nie
korzystały z analogicznych działań
przewidzianych w ramach RPO WSL.
74.

II.11.4
pkt.29
Dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 325

Wsparcie kierowane jest do osób
pracujących tj.:
a.
pracowników w rozumieniu art.
2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy,
b.
osób świadczących usługi na
podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
albo umowy o dzieło.
Zachowując linię demarkacyjną
pomiędzy Osiami Priorytetowymi,
osoby bezrobotne oraz nieaktywne
zawodowo będą mogły być wspierane
w powyższym zakresie w projektach

Wsparcie kierowane jest do osób pracujących tj.:
a.
pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
b.
osób świadczących usługi na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo
umowy o dzieło.
Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi,
osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo będą mogły być
wspierane w powyższym zakresie w projektach realizowanych w
ramach Działań 7.1 oraz 7.2.

Propozycja usunięcia
zapisów, które były
powieleniem treści
zawartych w
Wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze rynku
pracy
na lata 2014-2020

Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak
również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną
działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści
finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach
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realizowanych w ramach Działań 7.1
oraz 7.2.

projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez
oferowane usługi w BUR.

Właściciele przedsiębiorstw pełniący
funkcje kierownicze, jak również
wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący
regularną działalność
w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego
korzyści finansowe) oraz osoby
prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą będą mogły ubiegać się o
wsparcie w ramach projektów
realizowanych w ramach Działania 8.2
poprzez oferowane usługi w BUR.

Wsparcie realizowane w ramach Działania/Poddziałań będzie
uwzględniało potrzeby edukacyjne osób dorosłych (nie jest to
wsparcie realizowane w formie systemu popytowego
wdrażanego w ramach Działania 8.2).

Wsparcie realizowane w ramach
Działania/Poddziałań będzie
uwzględniało potrzeby edukacyjne osób
dorosłych (nie jest to wsparcie
realizowane w formie systemu
popytowego wdrażanego w ramach
Działania 8.2).

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach
Działania 11.4 stanowią Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w zakresie
zgodnym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalonym przez Zarząd
Województwa Śląskiego i zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Szczegółowe warunki dla konkursu są wskazywane każdorazowo
w Regulaminie konkursu.

IZ RPO zapewni, że zrealizowane dzięki
wsparciu EFS szkolenia i kursy:
w przypadku kwalifikacji – zakończą się
formalnym wynikiem oceny i walidacją
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oraz będą dawać możliwość uzyskania
certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo
w przypadku kompetencji – będą dawać
możliwość uzyskania dokumentu
potwierdzającego nabycie kompetencji,
zgodnie z zaplanowanym we wniosku o
dofinansowanie projektu lub
regulaminie konkursu etapami, o
których mowa w Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020.
Wsparcie obejmuje działania
ukierunkowane na przeprowadzenie
walidacji (program formalnej oceny) i
certyfikacji umiejętności, kwalifikacji
lub udokumentowania nabytych
kompetencji osiągniętych przez
uczestników wsparcia. W celu
zapewnienia wysokiej jakości działań
realizowanych przy udziale interwencji
EFS dążyć się będzie do tego, aby
system walidacji i certyfikacji stanowił
obligatoryjny element działań
projektowych.
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W związku z powyższym:
W przypadku szkoleń i kursów
realizowanych w zakresie języków
obcych, kursy lub szkolenia muszą
zakończyć się formalnym wynikiem
oceny i walidacji oraz będą dawać
możliwość otrzymania certyfikatu
zewnętrznego (nadania kwalifikacji)
potwierdzającego zdobycie przez
uczestników/ uczestniczki projektu
kwalifikacji biegłości językowych
realizowanych, zgodnie z Europejskim
Systemem Opisu Kształcenia
Językowego;
W przypadku szkoleń i kursów
realizowanych w zakresie umiejętności
dotyczących ICT, zakres wsparcia musi
obejmować kursy lub szkolenia
kończące się certyfikatem zewnętrznym
potwierdzającym zdobycie przez
uczestników projektu określonych
kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu
potwierdzającego zdobycie i poprawę
kompetencji cyfrowych zgodnie z
zaplanowanymi we wniosku o
dofinansowanie projektu etapami.
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Szkolenia, o których mowa w pkt 6
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020, są
realizowane wyłącznie w formie
stacjonarnej, zgodnie z zakresem
określonym w załączniku nr 1 do ww.
Wytycznych i są rozliczane stawkami
jednostkowymi wskazanymi w tym
załączniku. Poza stawkami
jednostkowymi istnieje możliwość
sfinansowania wyłącznie kosztów
związanych z:
zakupem podręcznika (teoretycznego i
ćwiczeniowego),
przeprowadzeniem egzaminu,
wydaniem certyfikatu,
pokryciem wydatków poniesionych w
celu ułatwienia dostępu w projekcie
osób z niepełnosprawnościami,
koszty opieki nad dzieckiem do lat 7
albo osobą zależną, oraz
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kosztów pośrednich.

Stawek jednostkowych nie stosuje się
do projektów dedykowanych osobom z
niepełnosprawnościami.

Standard wymagań dla kompetencji
cyfrowych, które powinni osiągnąć
uczestnicy projektu został określony w
załączniku nr 2 do Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020. Powyższy
standard zostanie ujęty w Regulaminie
konkursu. Każdy projekt powinien
obejmować co najmniej wszystkie
kompetencje ramowe wskazane w
ramach Standardu w obszarze
Informacja, Komunikacja i Tworzenie
treści, na dowolnym poziomie
zaawansowania. Powyższy warunek nie
ma zastosowania do kwalifikacji
cyfrowych, a także do projektów z
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wykorzystaniem podejścia popytowego
rozumianego jako dystrybucji środków
opartych na możliwości dokonania
samodzielnego wyboru formy wsparcia
przez osobę dorosłą -uczestnika
projektu. Nie wiąże się ono z realizacją
projektu w oparciu o BUR.

Aby wykluczyć występowanie w
projekcie pomocy publicznej (o ile
dotyczy) na poziomie indywidualnego
projektu, szkolenia i kursy powinny
łącznie spełniać następujące warunki:
a. wszystkie podmioty biorące udział w
realizacji projektu (tj. beneficjent
i ewentualni partnerzy projektu) są
niezależne od pracodawcy uczestnika
szkolenia;
b. szkolenie odbywa się poza miejscem
pracy uczestników;
c. nabór na szkolenie jest otwarty dla
wszystkich zainteresowanych;
d. pracownicy zatrudnieni w jednym
miejscu pracy (u jednego pracodawcy)
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stanowią nie więcej niż 20%
uczestników jednej tematyki
szkoleniowej w ramach projektu.
Jednakże od ww. zasady, na etapie
realizacji projektu, mogą pojawić się
wyjątki. Dlatego też IOK dopuszcza
możliwość wystąpienia pomocy
publicznej. Obowiązkiem Beneficjenta
jest weryfikacja wątpliwości na
podstawie testu pomocy publicznej na
każdym etapie realizacji projektu.
Pozostałe warunki realizacji projektów
w ramach Działania zostały
uregulowane w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020, które określają m.in.:
- zakres i standardy udzielanego
wsparcia;
- grupę docelową;
- zakres realizacji szkoleń i kursów
oraz będą wskazane w Regulaminie
konkursu.
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Powyższe Działanie związane jest ze
zwiększeniem aktywności edukacyjnej
osób dorosłych w obszarze kompetencji
ogólnych o kluczowym charakterze (ICT,
języki obce), które są fundamentem do
dalszego podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności w ramach kształcenia się
przez całe życie. (…)”
75.

II.12.2 Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

Pkt 6 Typ
beneficjenta
Str. 334

Jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia;
Inne państwowe lub samorządowe
jednostki sektora finansów publicznych,
których ustawowym lub statutowym
zadaniem jest pełnienie zadań
publicznych w zakresie kształcenia
ustawicznego;
Inne państwowe lub samorządowe
jednostki sektora finansów publicznych,
których ustawowym lub statutowym
zadaniem jest pełnienie zadań
publicznych w zakresie edukacji;
Organizacje pozarządowe;
Podmioty prowadzące placówki
kształcenia ustawicznego;

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów
publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest
pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów
publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest
pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

Zmiana wynika z
wprowadzenia Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe
(Dz. U. 2015 poz. 59 z
późn. zm.)

Organizacje pozarządowe;
Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły
ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie
kształcenia zawodowego);
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
innych związków wyznaniowych.
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Osoby prawne i fizyczne będące
organami prowadzącymi szkoły
ponadgimnazjalne (wyłącznie w
zakresie kształcenia zawodowego);
Kościoły i związki wyznaniowe oraz
osoby prawne kościołów i innych
związków wyznaniowych.
76.

II.12.2 Infrastruktura
kształcenia
zawodowego

Podpunkt 29 Opis
Działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 338

W ramach działania 12.2 wsparcie
skierowane jest do szkół
ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół
zawodowych, techników oraz szkół
specjalnych przysposabiających do
zawodu) z wyłączeniem szkół dla osób
dorosłych. Dopuszcza się wsparcie
placówek kształcenia ustawicznego, w
których prowadzona jest praktyczna
nauka zawodu dla uczniów ww. szkół
ponadgimnazjalnych. Interwencja w
zakresie wsparcia szkolnictwa
zawodowego będzie bazować na
wykorzystaniu obecnej infrastruktury.
Odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektów budowlanych będzie możliwa
do realizacji, jedynie w przypadku
udokumentowanego braku możliwości
zaadoptowania istniejących obiektów, z
uwzględnieniem trendu

W ramach działania 12.2 wsparcie skierowane jest do szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych (szkół branżowych I
stopnia, szkół branżowych II stopnia, techników oraz szkół
specjalnych przysposabiających do zawodu) z wyłączeniem szkół
dla osób dorosłych. Dopuszcza się wsparcie placówek kształcenia
ustawicznego, w których prowadzona jest praktyczna nauka
zawodu dla uczniów ww. szkół ponadpodstawowych/
ponadgimnazjalnych. Interwencja w zakresie wsparcia
szkolnictwa zawodowego będzie bazować na wykorzystaniu
obecnej infrastruktury. Odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektów budowlanych będzie możliwa do realizacji, jedynie w
przypadku udokumentowanego braku możliwości zaadoptowania
istniejących obiektów, z uwzględnieniem trendu
demograficznego oraz analizy ekonomicznej po zakończeniu
projektu.

Zmiana wynika z
wprowadzenia Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe
(Dz. U. 2015 poz. 59 z
późn. zm.)
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demograficznego oraz analizy
ekonomicznej po zakończeniu projektu.
77.

III.1 Indykatywny
plan finansowy;
Tabela finansowa 1

W działaniu 13.1 kwota krajowych
środków publicznych uwzględniona w
kolumnie „h – budżet jst”.

W działaniu 13.1 kwotę krajowych środków publicznych
uwzględniono odpowiednio w kolumnie „h – budżet jst” oraz
kolumnie „i – inne”.

Dostosowanie kwot
krajowych środków
publicznych do źródeł
finansowania przez
Beneficjentów
Pomocy Technicznej.

Str. 379, Oś
priorytetowa XIII,
Działanie 13.1
Str. 359
78.

VI Słownik
terminologiczny, str.
401

Instytucja otoczenia biznesu– należy
przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę,
małego lub średniego przedsiębiorcę, a
także przedsiębiorcę innego niż
mikroprzedsiębiorca, mały lub średni
przedsiębiorca, bez względu na formę
prawną, który nie działa dla zysku lub
przeznacza zysk na cele statutowe i
prowadzi działalność służącą tworzeniu
korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości.

Instytucja otoczenia biznesu (IOB) –to, bez względu na formę
prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub
przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w
statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim,
posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz
kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora
MŚP.

Dostosowano zapisy
do „Wytycznych w
zakresie trybów
wyboru projektów na
lata 2014-2020” z dn.
7 marca 2018 r. oraz
do ustawy
wdrożeniowej.

79.

VI Słownik
terminologiczny, str.
404

Mieszkanie wspomagane – usługa
społeczna świadczona w lokalnej
społeczności w postaci mieszkania lub
domu, przygotowującego osoby w nim
przebywające, pod opieką specjalistów,

Mieszkanie wspomagane – usługa społeczna świadczona w
lokalnej społeczności w postaci mieszkania lub domu,
przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Aktualizacja i
dostosowanie zapisów
pola w związku z
uchyleniem
Rozporządzenia
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do prowadzenia samodzielnego życia
lub zapewniającego pomoc w
prowadzeniu samodzielnego życia.
Mieszkanie lub dom może być
prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego, spółki z większościowym
udziałem jst, towarzystwa budownictwa
społecznego lub podmioty ekonomii
społecznej w formie mieszkania:
a) treningowego, przygotowującego
osoby w nim przebywające do
prowadzenia samodzielnego życia.
Usługa ma charakter okresowy i służy
określonym kategoriom osób w
osiągnięciu częściowej lub całkowitej
samodzielności, m.in. poprzez trening
samodzielności, poradnictwo, pracę
socjalną lub inne usługi aktywnej
integracji;

Mieszkanie lub dom w formie mieszkania:
a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające
do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter
okresowy i służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu
częściowej lub całkowitej samodzielności, m.in. poprzez trening
samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi
aktywnej integracji;
b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w
placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma
charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby
opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom
niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami,
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub
asystenckich.
Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne

Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z
dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie mieszkań
chronionych oraz
wejściem w życie
nowych 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

b) wspieranego, stanowiącego
alternatywę dla pobytu w placówce
zapewniającej całodobową opiekę.
Usługa ma charakter pobytu stałego lub
okresowego (w przypadku potrzeby
opieki w zastępstwie za opiekunów
faktycznych). Służy osobom
niesamodzielnym, w szczególności
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osobom starszym i osobom z
niepełnosprawnościami, wymagającym
wsparcia w formie usług opiekuńczych
lub asystenckich.
Formą mieszkania wspomaganego nie
jest mieszkanie socjalne
80.

VI Słownik
terminologiczny, str.
405

Opieka instytucjonalna - usługi
świadczone:
a)
w placówce opiekuńczopobytowej, czyli placówce
wieloosobowego całodobowego pobytu
i opieki, w której liczba mieszkańców
jest większa niż 30 osób lub w której
spełniona jest co najmniej jedna z
poniższych przesłanek:
-usługi nie są świadczone w sposób
zindywidualizowany (dostosowany do
potrzeb i możliwości danej osoby);
- wymagania organizacyjne mają
pierwszeństwo przed indywidualnymi
potrzebami mieszkańców;
- mieszkańcy nie mają wystarczającej
kontroli nad swoim życiem i nad
decyzjami, które ich dotyczą w zakresie

Opieka instytucjonalna - usługi świadczone:
a)
w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce
wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba
mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której spełniona jest
co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

Aktualizacja
publikatora

usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany
(dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed
indywidualnymi potrzebami mieszkańców;
mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie
funkcjonowania w ramach placówki;
mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub
zmuszeni do mieszkania razem;
b)
w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), w której
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funkcjonowania w ramach placówki;

przebywa powyżej 14 osób

- mieszkańcy są odizolowani od ogółu
społeczności lub zmuszeni do
mieszkania razem;
b)
w placówce opiekuńczowychowawczej w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 575) powyżej 14 osób
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Lp.

Rodzaj wskaźnika,
nr działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika

Dotychczasowy zapis

1.
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego/Działanie
1.2/Liczba
skomercjalizowanych
wyników prac B+R w
przedsiębiorstwach

Brak zapisu

Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego/Działanie
3.3

Liczba przedsiębiorstw
prowadzących działalność
gospodarczą z
wykorzystaniem
technologii informacyjno –
komunikacyjnych w wyniku
realizacji projektu

2.

3.

„Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
obliczana na podstawie
liczby osób biernych
zawodowo objętych
wsparciem w programie”

20

Nowy zapis

Uzasadnienie

Wprowadzono do SZOOP wskaźnik, który do tej
pory był wskaźnikiem specyficznym dla projektu
Liczba
skomercjalizowanych dla 2. typu projektu w działaniu 1.2. Wartość
wyników
prac
B+R
w oszacowano jako 50% wartości wskaźnika
przedsiębiorstwach/szt./Regiony
produktu „Liczba przedsiębiorstw wspartych w
słabiej rozwinięte/60/LSI/SL2014
zakresie prowadzenia prac B+R” (125 szt.), gdyż
przyjęto założenie, że nie każdy przedsiębiorca
ukończy badania i skomercjalizuje ich wyniki.
Usunięto dublujący się wskaźnik (z WLWK). W
WLWK jest wskaźnik horyzontalny, który pokrywa
się ze wskaźnikiem z SZOOP.
Brak zapisu

0

Propozycja zmiany wynika z faktu, iż Beneficjent
nie zakładał w WND realizacji usług dla osób
biernych zawodowo. Zgodnie z zapisami WND dla
I oraz II edycji projektami objęte zostają wyłącznie
osoby bezrobotne.

Poddziałanie 7.1.4
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4.

Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe EURES
„Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
obliczana na podstawie
liczby osób biernych
zawodowo objętych
wsparciem w programie”

Propozycja stanowi następstwo zmiany w zakresie
danego wskaźnika dla Poddziałania 7.1.4

1448

1468

Poddziałanie 7.1.3
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia – konkurs
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
Lp.

1.

2.

Numer działania lub
poddziałania,
tytuł lub zakres projektu,
nr str.
5.4.3
Zagospodarowanie
górnego biegu potoku
Leśnianka poprzez
oczyszczenie zbiornika
retencyjnego wraz z
rewitalizacją przyległej
przestrzeni nadbrzeżnej
Str. 24
5.4.3
Centrum Edukacji
Ekologicznej "Arka"
Str. 26-27

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Usunięcie projektu

Rezygnacja z realizacji

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 3 263 499,41

Szacowana całkowita wartość
projektu (PLN): 4 399 220,07

Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN):
3 263 499,41

Szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych (PLN):
4 399 220,07

Aktualizacja informacji nt. projektu, w
tym zwiększenie dofinansowania i
efektów projektu (wprowadzenie
wskaźnikami objętego Ramami
Wykonania), na podstawie
przedstawionego przez wnioskodawcę
uzasadnienia.

Szacowany wkład UE (PLN):
2 773 974,53

Szacowany wkład UE (PLN):
3 739 337,06

-

Dodatkowe zakładane efekty
projektu wyrażone wskaźnikami:
Łączna powierzchnia
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zrekultywowanych gruntów: 2 ha
Długość utworzonych szlaków
turystycznych: 1 km
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