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

1.

2.

3.

Rozdział/podrozdział,
nr Osi Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
II.1.4 Wsparcie
ekosystemu innowacji
pkt. 6. Typ
beneficjenta
Poddziałanie 1.4.2
str. 56

II.2.1 Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług
publicznych
pkt. 4. Lista
wskaźników produktu
str. 64
II. Szczegółowy opis
poszczególnych osi
priorytetowych
Regionalnego

Dotychczasowy zapis

1.
Jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia;
2.
Związek Metropolitalny;
3.
Instytucje otoczenia biznesu;
4.
Instytucje naukowo – badawcze;
5.
Podmioty, w których większość
udziałów lub akcji posiadają jednostki
samorządu terytorialnego lub ich związki i
stowarzyszenia;
6.
Uczelnie Wyższe oraz ich spółki celowe;
7.
Fundacje i stowarzyszenia;
Porozumienia ww. podmiotów.
Liczba uruchomionych platform cyfrowych w
obszarze e-zdrowia o charakterze co najmniej
ponadlokalnym (obligatoryjny)

Realizowane projekty powinny być zgodne ze
standardami dostępności treści internetowych
(WCAG 2.0)1

Nowy zapis

Uzasadnienie

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
2. Związek Metropolitalny;
3. Instytucje otoczenia biznesu;
4. Jednostki naukowe;
5. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub
ich związki i stowarzyszenia;
6. Uczelnie Wyższe oraz ich spółki celowe;
7. Fundacje i stowarzyszenia;
8. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna;
9. Porozumienia ww. podmiotów.
Brak wskaźnika

Dostosowanie listy Beneficjentów
do zmienionego RPO WSL 20142020

Realizowane projekty powinny być zgodne ze standardami
dostępności treści internetowych określonych w przepisach
prawa, tj. podmioty publiczne wymienione w art. 2 Ustawy z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

Zmiana wynika z przyjęcia Ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności
cyfrowej
stron
internetowych
i
aplikacji

Dostosowanie listy wskaźników do
zmienionego RPO WSL 2014-2020
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Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 20142020, II.2 Oś
Priorytetowa II
Cyfrowe śląskie, II.2.1
Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług
publicznych

1 Przykładowo proces digitalizacji powinien
obejmować OCR (Optical Character Recognition)
i tworzenie usług dodatkowych (np.
audiodeskrypcja, czy też napisy dla osób
niesłyszących i tłumaczenia na język migowy)

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
powinny wykazać zgodność ze standardami dostępności
treści internetowych na poziomie WCAG 2.1. Natomiast w
przypadku pozostałych podmiotów obowiązują wymogi
zawarte w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
(standard cyfrowy).

mobilnych
podmiotów
publicznych, która określiła m.in.
wymagania dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych
wprowadzając jako obowiązkowy
wyższy standard niż dotychczas
stosowany.
W
przypadku
wnioskodawców, którzy nie maja
obowiązku stosowania ustawy
wskazano obowiązek stosowania
wytycznych w zakresie realizacji
zasady
równości
szans
i
niedyskryminacji.

II. budynek dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy
został dokonany nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem
złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania
4.6.1

Uporządkowanie treści.

Pkt. 29 Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia
Str. 69
4. II. Szczegółowy opis
poszczególnych osi
priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 20142020; II.4 Oś
Priorytetowa IV
Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna,
4.6 Czyste powietrze,

II. budynek dla którego pierwszy wpis do
dziennika budowy został dokonany nie
wcześniej niż 12 lat przez złożeniem
wniosku o dofinansowanie w ramach
poddziałania 4.6.1

Doprecyzowanie sposobu badania
spełnienia warunku.
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5.

pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia,
str. 167
II. Szczegółowy opis
poszczególnych osi
priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata 20142020; II.4 Oś
Priorytetowa IV
Efektywność
energetyczna,
odnawialne źródła
energii i gospodarka
niskoemisyjna,
4.6 Czyste powietrze,

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.

Brak zapisu

Uporządkowanie treści
W ramach poddziałania 4.6.1 nie
przewidywano możliwości
realizacji projektów w
partnerstwie z uwagi na realizację
poddziałania w ramach
porozumienia z programem STOP
SMOG

Pkt 29. Opis działania i
dodatkowe
wyjaśnienia,
str. 167
6.

II.7.1, pkt 7
(Poddziałanie 7.1.1;
7.1.2; 7.1.3)
Str. 219
II.7.3, pkt 7

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30
urodzin):
a)
osoby bezrobotne, bierne zawodowo,
zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;

Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a)
osoby bezrobotne, bierne zawodowo,
zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- kobiety;

Propozycja zmiany wynikająca z
dostosowania
zapisów
do
zaktualizowanej treści Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze
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Str. 234

7.

II.7.1, pkt 23
Minimalna i
maksymalna wartość
projektu (PLN)

-

kobiety;
osoby z niepełnosprawnościami;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach.
b)
pozostałe grupy, zidentyfikowane w
ramach RPO, tj.:
- reemigranci – do tej grupy zaliczani są
również repatrianci;
- imigranci (w tym osoby polskiego
pochodzenia);
- osoby ubogie pracujące;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny;
- osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach
umów
cywilno-prawnych,
których
miesięczne
zarobki
nie
przekraczają wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku
pracy
na
lata
2014-2020
(obowiązujących na dzień ogłoszenia
konkursu) .

b)
-

osoby z niepełnosprawnościami;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach.
pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:
reemigranci – do tej grupy zaliczani są również
repatrianci;
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
osoby ubogie pracujące;
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
których miesięczne zarobki nie przekraczają 120%
wysokości minimalnego wynagrodzenia.

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

Z wyłączeniem osób odbywających karę
pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym.
Poddziałanie 7.1.3
Poddziałanie 7.1.3
Minimalna wartość projektu wynosi
PLN.

rynku pracy na lata 2014-2020

500 000 Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu zostanie wskazana

w

Propozycja
usunięcia
zapisu
wynika z faktu, iż jest to
powtórzenie zapisu znajdującego
się w pkt. 23 – „Poddziałanie 7.1.3

5

Str. 224

8.

9.

10.

W przypadku projektów realizowanych na Regulaminie konkursu.
obszarze funkcjonalnym Lokalnej Strategii
Rozwoju minimalna wartość projektu wynosi 100
000 PLN.
Maksymalna wartość projektu zostanie wskazana
w Regulaminie konkursu.
Brak zapisu
Wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia może być
realizowane wyłącznie w projektach powiatowych urzędów
pracy.

II.7.1 pkt 29
Str. 226
II.7.4 pkt 29
Str. 246
II. 7.4, pkt. 10
Poddziałanie 7.4.1 – 3 092 495
Kategoria(e)
Poddziałanie 7.4.2 – 17 471 417
regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot UE
(EUR)
str. 242
II.10.4 Poprawa stanu
1. Wartość pożyczki udzielonej na projekt
środowiska miejskiego,
miejski nie może przekraczać 50 mln zł.
pkt. 14 Limity i
2. Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia
ograniczenia w
muszą bezpośrednio wynikać z programu
realizacji projektów/
rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na
Działanie 10.4, str. 343
którym realizowany jest projekt. Program
rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie
programów rewitalizacji województwa
śląskiego.

OSI
Poddziałanie 7.1.3 (dla projektów
realizowanych
na
obszarze
funkcjonalnym Lokalnej Strategii
Rozwoju)”
Propozycja zapisu zgodnie z
zaktualizowanymi Wytycznymi w
obszarze rynku pracy.

Poddziałanie 7.4.1 – 1 142 495
Poddziałanie 7.4.2 – 19 421 417

W celu zapewnienia jak największą
elastyczności finansowej wolne
środki z Poddziałań 7.4.1 zostały
przesunięte do poddziałania 7.4.2

1.

Doprecyzowanie zapisów RPO WSL
oraz uzgodnień z posiedzenia Rady
Inwestycyjnej działającej w ramach
instrumentów finansowych RPO
WSL 2014-2020 z dnia 5 listopada
2019 r.

2.

3.
4.

Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski nie może
przekraczać 50 mln zł z wkładu z RPO WSL
Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą
bezpośrednio wynikać z programu rewitalizacji
obowiązującym na obszarze, na którym realizowany jest
projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w
Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego
Koszty kwalifikowalne projektu w zakresie kultury nie
będą przekraczać 2 mln euro. 2
Dopuszcza się inwestycje dotyczące tkanki mieszkaniowej
(części wspólne budynków3), tylko jako część większego

W przypadku gdy w kompleksowym projekcie rewitalizacyjnym realizowane są zarówno działania właściwe dla projektu kulturalnego (zdefiniowanego w rozdziale VI
Słownik terminologiczny) jak i inne działania, koszty kwalifikowalne części dot. projektu kulturalnego nie mogą przekroczyć wskazanego limitu.
3
Zgodnie z katalogiem części wspólnych budynków opisanym w pkt 29 Dodatkowe wyjaśnienia.
2
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11.

4

II.10.4 Poprawa stanu
środowiska miejskiego,
pkt. 29 Dodatkowe
wyjaśnienia/ Działanie
10.4, str. 346

W ramach poddziałania wspierane będą
kompleksowe działania mające na celu
przywracanie
do
życia
zdegradowanych
społecznie, gospodarczo i środowiskowo
obszarów poprzez przywrócenie im starej lub
nadanie nowej funkcji. W jej ramach
prowadzony będzie szereg wielowątkowych,
wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających
działań, mających na celu wywołanie
jakościowej,
pozytywnej
zmiany
na
zidentyfikowanym obszarze. Celem działań
infrastrukturalnych będzie wsparcie społeczności
zamieszkującej obszar zdegradowany poprzez
przekształcanie
zdegradowanych
i
nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w
których będą mogły mieścić się: galerie, teatry,
sale koncertowe, kina, centra konferencyjne,
kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i
inne obiekty tego rodzaju.
Dla
zwiększenia
rentowności
inwestycji
dopuszcza się możliwość stworzenia w
odnowionych
obiektach
przestrzeni
dla
działalności komercyjnej, takiej jak np.:
powierzchnie biurowe, punkty handlowo-

projektu4 mającego na celu rewitalizację zubożonych
obszarów publicznych. Roboty/prace budowlane
wewnątrz lokali mieszkalnych wraz z zakupem
wyposażenia nie będą mogły stanowić przedmiotu
dofinansowania.
5. Nie dopuszcza się budowy nowych obiektów za
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt.29
W ramach poddziałania wspierane będą kompleksowe
działania mające na celu przywracanie do życia
zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo
obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej
funkcji. W jej ramach prowadzony będzie szereg
wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i
wzmacniających działań, mających na celu wywołanie
jakościowej, pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym
obszarze. Celem działań infrastrukturalnych będzie wsparcie
społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany poprzez
przekształcanie
zdegradowanych
i
nieużytkowanych
obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się:
galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne,
kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty
tego rodzaju.
Dla zwiększenia rentowności inwestycji dopuszcza się
możliwość stworzenia w odnowionych obiektach przestrzeni
dla działalności komercyjnej, takiej jak np.:
powierzchnie biurowe, punkty handlowo-usługowe.
Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do wsparcia
jest odnowa powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w
celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych
(włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod

Doprecyzowano zapisy dotyczące
budowy/odbudowy obiektów.
Nadal nie dopuszcza się budowy
nowych obiektów – dlatego zapis
w RPO bez zmian. Natomiast w
szczególnych/uzasadnionych
przypadkach, gdy istniejąca
zabudowa nie może zostać
poddana procesowi rewitalizacji ze
względów technicznych, tj.
istniejące budynki są tak dalece
zdegradowane, iż ze względów
technicznych nie jest możliwe ich
odnowienie, a jedyną możliwością
realizacji projektu
rewitalizacyjnego jest rozbiórka i
odbudowa w tym miejscu
budynku, dopuszcza się
odbudowę. Nie jest to działanie
automatyczne, stan budynku musi
być potwierdzony stosowną
opinią/ekspertyzą. Realizacja tego

Jako„większy projekt” należy rozumieć cały Program Rewitalizacji, z którego wynika dany projekt.
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usługowe.
Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do
wsparcia jest odnowa powojskowych i
poprzemysłowych
obszarów,
w
celu
wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych,
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy
gospodarczych
(włącznie
z kompleksowym
przygotowaniem terenów pod działalność
gospodarczą).
Ponadto dopuszcza się możliwość wspierania
inwestycji z zakresu odnowy miast – tego typu
inwestycje będą obejmowały rewitalizację
starych
i
zdegradowanych
obszarów,
charakteryzujących się brakiem dostępu do:
wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla
MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Do tej grupy inwestycji zaliczyć można również
inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z
włączeniem: zdegradowanych centrów małych
miast, zdewastowanych dzielnic większych miast
oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej
infrastruktury miejskiej, w szczególności
w odniesieniu do budynków o wartości
historycznej, bądź architektonicznej; a także
inwestycje ukierunkowane na: polepszenie
bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w
podstawową infrastrukturę techniczną i
społeczną (z wykorzystaniem PPP).
W zależności od sytuacji w danym mieście,
inwestycje te mogą obejmować całe obszary
lub pojedyncze budynki.
Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski
nie może przekraczać 50 mln zł.

działalność gospodarczą).
Ponadto dopuszcza się możliwość wspierania inwestycji z
zakresu odnowy miast – tego typu inwestycje będą
obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych
obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do:
wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy inwestycji
zaliczyć można również inwestycje w rewitalizację obszarów
miejskich, z włączeniem: zdegradowanych centrów małych
miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz
zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury
miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o
wartości historycznej, bądź architektonicznej; a także
inwestycje ukierunkowane na: polepszenie bezpieczeństwa
publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę
techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).
W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te
mogą obejmować całe obszary
lub pojedyncze budynki.
Nie dopuszcza się budowy nowych obiektów. Dopuszczalna
jest odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
remont
budynków.
W przypadku obiektów, dla których adaptacja była
niemożliwa ze względu na zły stan techniczny oraz tworzą
uzupełnienie istniejącego ciągu zabudowy, stanowiącego
integralną część miejskiego układu urbanistycznego,
dopuszczalna jest rozbiórka takiego budynku i jego
odbudowa. Decyzja o wsparciu takiego działania musi zostać
poparta analizą Pośrednika Finansowego oraz odpowiednią
opinią/ekspertyzą stanowiącą załącznik do wniosku o
pożyczkę.
Dopuszcza się inwestycje dotyczące tkanki mieszkaniowej w
zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych, w

typu projektów jest ważna także ze
względu na możliwość
uzupełnienia istniejącego ciągu
zabudowy, nie prowadzi do
utworzenia nowego budynku w
miejscu, które było
zagospodarowane w inny sposób
lub nie było w ogóle zabudowane.
Poza tym przy ostatecznej ocenie
zasadności finansowania projektu
analizowane jest czy Projekty tego
typu mają duże znaczenie
społeczne oraz pozytywny wpływ
na cały obszar rewitalizacji, gdyż
pozostawienie wymagającej
rewitalizacji tkanki w zmieniającym
się otoczeniu powoduje brak
możliwości faktycznej i całościowej
rewitalizacji danego obszaru.
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Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą
bezpośrednio
wynikać
z
programów
rewitalizacji, które muszą znajdować się w
Wykazie programów rewitalizacji województwa
śląskiego.

12.

III. Indykatywny plan
finansowy
III.1 Tabela finansowa 1
Oś priorytetowa VII
Działanie 7.4
Str. 412

szczególności: ścian zewnętrznych, ścian nośnych,
fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów
komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni,
przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind, instalacji
centralnego
ogrzewania,
instalacji
wodociągowych,
kanalizacyjnych i elektrycznych ograniczonych do pionów i
poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali
jako element większego działania rewitalizacyjnego.
Roboty/ prace budowlane wewnątrz lokali mieszkalnych wraz
z zakupem wyposażenia nie będą mogły stanowić przedmiotu
dofinansowania.
Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski nie może
przekraczać 50 mln zł z wkładu RPO WSL.
Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą
bezpośrednio wynikać z programów rewitalizacji, które
muszą znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji
województwa śląskiego.
Przesunięcia środków pomiędzy Poddziałaniami

W celu zapewnienia jak największą
elastyczności finansowej wolne
środki z Poddziałań 7.4.1 zostały
przesunięte do poddziałania 7.4.2
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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.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj wskaźnika,
nr działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 4.2
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej
ze źródeł odnawialnych
(obligatoryjny)
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 4.2
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii
elektrycznej
ze źródeł odnawialnych
(obligatoryjny)
Wskaźniki rezultatu
bezpośredniego
Działanie 4.2
Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii cieplnej
ze źródeł odnawialnych
(obligatoryjny)
Wskaźniki produktu
Działanie 2.1 Wsparcie
rozwoju cyfrowych usług
publicznych

Dotychczasowy zapis

Nowy zapis

Uzasadnienie

Błąd w jednostce miary wskaźnika w poprzedniej wersji
SZOOP
Jednostka
miary: MWg

Jednostka
miary: MWe

Zmiana wartości docelowej wskaźnika związana ze
zmianą wartości w RPO WSL 2014-2020
Wartość docelowa: 3

Wartość docelowa: 0,2

Zmiana wartości docelowej wskaźnika związana ze
zmianą wartości w RPO WSL 2014-2020
Wartość docelowa: 3

Wartość docelowa: 0,8

Liczba uruchomionych
platform cyfrowych w
obszarze e-zdrowia o

Brak wskaźnika

Dostosowanie listy wskaźników do zmienionego RPO
WSL 2014-2020

10

charakterze co najmniej
ponadlokalnym (obligatoryjny)
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Rejestr zmian do Załącznika nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
Lp.

1.

2.

Rozdział/podrozdzi
ał,
nr Osi
Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
Kryterium oceny
formalnej nr 9.
Zgodność projektu
z zasadą równości
szans i
niedyskryminacji,
w tym dostępności
dla osób z
niepełnosprawnoś
ciami
Str. 10

Kryteria dla
Działania 2.1- typ
projektu 1

Dotychczasowy zapis

Beneficjent wykazał, że projekt będzie miał
pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami. Przez pozytywny wpływ
należy rozumieć:
- w przypadku projektów EFRR zapewnienie
dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich
innych produktów projektów (które nie zostały
uznane za neutralne) dla wszystkich ich
użytkowników, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasadami równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4 – projekt
otrzyma punkty za:
- realność harmonogramu,

Nowy zapis

Beneficjent powinien wskazać, że projekt będzie miał
pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnoprawnościami. Przez
pozytywny wpływ należy rozumieć:
- zapewnienie dostępności infrastruktury, transportu,
towarów, usług, technologii oraz wszelkich innych
produktów
projektów
dla
wszystkich
ich
użytkowników, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
- w odniesieniu do dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych, podmioty
publiczne wymienione w art. 2 Ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznychpowinny
wykazać
zgodność
ze
standardami dostępności treści internetowych na
poziomie WCAG 2.1.
Punktowa 0-4 – projekt może otrzymać po 1 punkcie
za:
- realność harmonogramu,

Uzasadnienie

zmiana wynika z Ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.

doprecyzowanie punktacji
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3.

Tworzenie
systemów i
aplikacji
przyczyniających
się do zwiększenia
dostępu obywateli
i przedsiębiorców
do cyfrowych usług
publicznych;
kryterium 7.
Realizacja projektu
zgodnie z przyjętą
metodyką
zarządzania
Str. 39
Kryteria dla
Działania 2.1- typ
projektu 1
Tworzenie
systemów i
aplikacji
przyczyniających
się do zwiększenia
dostępu obywateli
i przedsiębiorców
do cyfrowych usług
publicznych;
kryterium 8.
Założenia projektu
są zgodne ze
zdiagnozowanymi
potrzebami –
zmniejszają

- określenie kluczowych zadań (kamieni
milowych),
- monitorowanie realizacji inwestycji i
zarzadzanie zmianą,
- zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością.

- określenie kluczowych zadań (kamieni milowych),
- monitorowanie realizacji inwestycji i zarzadzanie
zmianą,
- zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością.

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4 - projekt
otrzyma punkty za:
- zdiagnozowanie potrzeb użytkowników
końcowych i zaproponowanie adekwatnych
rozwiązań;
- znaczące zmniejszenie obciążeń dla
przedsiębiorców (A2B) lub dla obywateli (A2C);
- zmniejszenie obciążeń dla podmiotów
wykonujących zadania publiczne (A2A);
- powszechność wykorzystania.

Punktowa 0-4 - projekt może otrzymać po 1 punkcie
za:
- zdiagnozowanie potrzeb użytkowników końcowych i
zaproponowanie adekwatnych rozwiązań;
- znaczące zmniejszenie obciążeń dla
przedsiębiorców (A2B) lub dla obywateli (A2C);
- zmniejszenie obciążeń dla podmiotów wykonujących
zadania publiczne (A2A);
- powszechność wykorzystania.

doprecyzowanie punktacji
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4.

obciążenia
interesariuszy
usług
Str. 40
Kryteria dla
Działania 2.1 - Typ
projektu 2
Cyfryzacja
zasobów
kulturowych,
naukowych,
planistycznych,
geodezyjnych i
kartograficznych, a
także zapewnienie
powszechnego,
otwartego dostępu
do tych zasobów,
kryterium nr 3.
Jakość i
dostępność
zasobów
Str. 42

Definicja kryterium: W ramach kryterium
oceniane
będzie,
czy
wnioskodawca
zobowiązuje się udostępnić zasoby bez
ograniczeń dla ich pobierania, kopiowania,
dalszego udostępniania oraz wykorzystywania
uzależnionych od typu zasobu publicznego. Przy
weryfikacji kryterium należy uwzględnić, czy
ograniczenie w dostępie oraz odpłatność za
dostęp do zasobu nie wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. W takim
przypadku projekt ma możliwość otrzymania
maksymalnej ilości punktów.
Ponadto, wnioskodawca powinien wykazać, że
projekt wykracza ponad minimalne standardy
cyfrowego udostępniania poprzez:
- dostępność na poziomie wyższym niż minimum
określone w wytycznych WCAG 2.0 wskazane w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności;
- otwartość przeważającej procentowo części
udostępnianych
zasobów ISP na poziomie:
o dla zasobów administracyjnych - wyższym niż
trzy gwiazdki na skali “5 Star Open Data”,
o dla zasobów kultury i nauki - co najmniej trzy
gwiazdki;
- udostępnienie danych surowych/źródłowych.

Definicja kryterium: W ramach kryterium oceniane
będzie, czy wnioskodawca zobowiązuje się udostępnić
zasoby bez ograniczeń dla ich pobierania, kopiowania,
dalszego udostępniania oraz wykorzystywania,
uzależnionych od typu zasobu publicznego. Przy
weryfikacji kryterium należy uwzględnić, czy
ograniczenie w dostępie oraz odpłatność za dostęp do
zasobu nie wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa. W takim przypadku projekt
ma możliwość otrzymania maksymalnej ilości
punktów.
Sposób weryfikacji: Punktowa: 0-4, projekt otrzymuje
po 2 punkty za:
zapewnienie
udostępnienia
zasobów
w
maksymalnym możliwym zakresie (bez ograniczeń) i
bez pobierania opłat,
zapewnienie
udostępnienia
danych
surowych/źródłowych

Przeniesienie weryfikacji elementów
związanych z dostępnością cyfrową
na etap oceny formalnej do
kryterium "Zgodność projektu z
zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami".
Rezygnacja z oceny w ramach
kryterium zakresu związanego z
wyszczególnieniem zasobów
administracyjnych oraz zasobów
kultury i nauki, gdyż przedmiotem
projekt mogą być także innego
rodzaju zasoby.
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5.

Kryteria dla
Działania 2.1 - Typ
projektu 2
Cyfryzacja
zasobów
kulturowych,
naukowych,
planistycznych,
geodezyjnych i
kartograficznych, a
także zapewnienie
powszechnego,
otwartego dostępu
do tych zasobów,
kryterium nr 7.

Sposób weryfikacji: Punktowa: 0-4,
projekt otrzymuje punkty gdy:
- projekt zapewnia udostępnianie zasobów w
maksymalnym
możliwym
zakresie
(bez
ograniczeń) i bez pobierania opłat,
- projekt zapewnia dostępność na poziomie
wyższym niż minimum określone w wytycznych
WCAG 2.0 wskazane w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności;
- wnioskodawca zapewnia udostępnienie
danych surowych/źródłowych
- otwartość przeważającej procentowo części
udostępnianych zasobów ISP jest na poziomie:
o dla zasobów administracyjnych - wyższym niż
trzy gwiazdki na skali “5 Star Open Data”,
o dla zasobów kultury i nauki - co najmniej trzy
gwiazdki;
Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4 – projekt
otrzyma punkty za:
- realność harmonogramu
- określenie kluczowych zadań (kamieni
milowych)
- monitorowanie realizacji inwestycji i
zarzadzanie zmianą
- zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4 – projekt może
otrzymać po 1 punkcie za:
- realność harmonogramu
- określenie kluczowych zadań (kamieni milowych)
- monitorowanie realizacji inwestycji i zarzadzanie
zmianą
- zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością

doprecyzowanie punktacji
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6.

7.

Realizacja projektu
zgodnie z przyjętą
metodyką
zarządzania
Str. 43
Kryteria dla
Działania 2.1 - Typ
projektu 2
Cyfryzacja
zasobów
kulturowych,
naukowych,
planistycznych,
geodezyjnych i
kartograficznych, a
także zapewnienie
powszechnego,
otwartego dostępu
do tych zasobów,
kryterium nr 8.
Diagnoza potrzeb i
inwentaryzacja
zasobów
Str. 44
Kryteria dla
Działania 2.1 - Typ
projektu 2
Cyfryzacja
zasobów
kulturowych,
naukowych,
planistycznych,
geodezyjnych i

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4, projekt
otrzyma punkty za:
- identyfikację grup docelowych, ich potrzeb i
zaproponowanie w projekcie odpowiedzi na te
potrzeby,
- ponadprzeciętny rodzaju i/lub ilość
poszczególnych zasobów,
- wysoki stopień unikalności zasobów,
- rzetelne przedstawienie planowanego stopnia
udostępnienia zasobów
wraz z uzasadnieniem dla ewentualnego
ograniczenia dla ich ponownego
wykorzystania

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4 – projekt może
otrzymać po 1 punkcie za:
- identyfikację grup docelowych, ich potrzeb i
zaproponowanie w projekcie odpowiedzi na te
potrzeby,
- ponadprzeciętny rodzaju i/lub ilość poszczególnych
zasobów,
- wysoki stopień unikalności zasobów,
- rzetelne przedstawienie planowanego stopnia
udostępnienia zasobów
wraz z uzasadnieniem dla ewentualnego ograniczenia
dla ich ponownego
wykorzystania

doprecyzowanie punktacji

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4, projekt
otrzyma dodatkowy punkt za:
wykorzystanie
własnej
infrastruktury
teleinformatycznej
do
udostępniania
zdigitalizowanych zasobów,
- zwiększenie dostępności do zdigitalizowanych
zasobów poprzez wykorzystanie innych niż
własna strona www platform, repozytoriów,
stron internetowych itp. Za każde dodatkowe

Sposób weryfikacji: Punktowa 0-4, projekt może
otrzymać punkty za:
wykorzystanie
własnej
infrastruktury
teleinformatycznej
do
udostępniania
zdigitalizowanych zasobów - 1 pkt
- zwiększenie dostępności do zdigitalizowanych
zasobów poprzez wykorzystanie innych niż własna
strona www platform, repozytoriów, stron
internetowych itp., przy czym za każde dodatkowe

doprecyzowanie punktacji
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kartograficznych, a
także zapewnienie
powszechnego,
otwartego dostępu
do tych zasobów,
kryterium nr 9.
Wykorzystanie
infrastruktury do
udostępniania
zasobów.
Str. 44
8.

Kryteria
dla
Działania 3.2
Str. 264

miejsce udostępniania zasobów beneficjent
otrzyma dodatkowy punkt (jednak nie więcej niż
3 pkt.)
Punkty się sumują do 4 (1+3)

miejsce udostępniania zasobów beneficjent może
otrzymać dodatkowy punkt - 1-3 pkt.
Punkty się sumują do 4 (1+3)

Ogólna część opisowa:
Po
weryfikacji
kryteriów
formalnych
niepodlegających uzupełnieniom, wniosek
będzie podlegał dalszej ocenie pod kątem
spełnienia
pozostałych
kryteriów
formalnych,
które
będą
podlegały
uzupełnieniom.
W przypadku braku
złożenia
uzupełnień
w
wyznaczonym
terminie
wniosek
pozostaje
bez
rozpatrzenia.

Ogólna część opisowa:
Po
weryfikacji
kryteriów
formalnych
niepodlegających
uzupełnieniom,
wniosek
będzie podlegał dalszej ocenie pod kątem
spełnienia pozostałych kryteriów formalnych,
które będą podlegały uzupełnieniom.
W
przypadku
braku
złożenia
uzupełnień
w
wyznaczonym
terminie wniosek
pozostaje
oceniony negatywnie z tytułu niespełnienia
kryteriów oceny formalnej, w ramach których
wezwano do uzupełnienia/poprawy wniosku.

Wynik oceny formalnej zamieszczany jest
na karcie oceny formalnej projektu.
Wniosek spełniający kryteria formalne jest
przekazywany do oceny merytorycznej.

Wynik oceny formalnej zamieszczany jest na
karcie oceny formalnej projektu.

Dostosowanie
zapisów
do
obowiązującej
ustawy
wdrożeniowej,
ujednolicenie
zapisów z innymi działaniami
realizowanymi przez ŚCP.

Wniosek spełniający kryteria formalne jest
przekazywany do oceny spełnienia kryteriów
merytorycznych. W przypadku zmian w trakcie
realizacji projektu i w okresie trwałości IOK
weryfikować będzie czy zmiany nie wpływają na
spełnienie kryteriów wyboru projektów w
sposób, który skutkowałby negatywną oceną
projektu zgodnie z art. 52 a ustawy
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wdrożeniowej.

9.

Kryteria
dla
Działania 3.2
Str. 267

Opis dla kryteriów merytorycznych:

Opis dla kryteriów merytorycznych:

Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w
przypadku uzyskania co najmniej 21
punktów. Projekty, które uzyskają mniej
niż 21 punktów nie kwalifikują się do
wsparcia.
Po uzyskaniu przez projekt minimalnej
liczby 21 punktów projekt zostaje oceniony
w kryterium strategicznym - dodatkowym.
Kryteria
punktowe
podstawowe
i
strategiczne - dodatkowe nie podlegają
weryfikacji w przypadku niespełnienia
kryteriów punktowych zerojedynkowych.
Kryterium
punktowe
strategiczne
dodatkowe nie podlega weryfikacji w
przypadku
niespełnienia
kryteriów
punktowych podstawowych.

W
wyniku
oceny
spełnienia
kryteriów
merytorycznych
projekt
może
otrzymać
maksymalnie
39
pkt
w
kryteriach
punktowanych.
Wniosek
otrzymuje
ocenę
pozytywną
w
przypadku uzyskania co najmniej 21 punktów.
Projekty, które uzyskają mniej niż 21 punktów
nie kwalifikują się do wsparcia.
Po uzyskaniu przez projekt minimalnej liczby 21
punktów projekt zostaje oceniony w kryterium
strategicznym - dodatkowym.
Kryteria punktowe podstawowe i strategiczne dodatkowe
nie
podlegają
weryfikacji
w
przypadku niespełnienia kryteriów punktowych
zerojedynkowych.
Kryterium punktowe strategiczne dodatkowe nie
podlega weryfikacji w przypadku niespełnienia
kryteriów punktowych podstawowych.

W ramach kryterium przyznawane będzie
od 0 do maksymalnie 12 punktów (przy
czym
nie
stosuje
się
punktów
ułamkowych), które określają stopień
spełnienia
kryterium
przez
oceniany
projekt. Oznacza to, że np.:

0 pkt – nie spełnia kryterium

12 pkt - najbardziej spełnia
kryterium

10.

Kryteria
dla
Działania 3.2
Str. 269

Dodanie
informacji
o
maksymalnej liczbie punktów
możliwych do uzyskania w
ramach oceny merytorycznych
kryteriów wyboru projektów i
ujednolicenie
tym
samym
zapisów z innymi działaniami
realizowanymi przez ŚCP.

W ramach kryterium przyznawane będzie od 0
do maksymalnie 12 punktów (przy czym nie
stosuje się punktów ułamkowych), które
określają stopień spełnienia kryterium przez
oceniany projekt. Oznacza to, że np.:

0 pkt – nie spełnia kryterium

12 pkt - najbardziej spełnia kryterium

Kryterium merytoryczne nr 3 Realność
wskaźników

Kryterium
merytoryczne
wskaźników

nr

3

Realność

W kryterium weryfikowane będzie to, czy
zaplanowane do osiągnięcia w projekcie

W kryterium weryfikowane będzie to, czy
zaplanowane do osiągnięcia w projekcie efekty

Uwzględnienie
możliwości
dokonania korekty wskaźników.
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efekty w postaci wskaźników są możliwe
do zrealizowania przy pomocy działań
zaplanowanych w projekcie. Kryterium nie
jest spełnione, kiedy ekspert uzna, że
oszacowane wartości wskaźników są zbyt
wysokie
lub
zakres
działań
jest
niewystarczający do ich osiągnięcia w
zadeklarowanej wartości.

11.

Kryteria
dla
Działania 3.2
Str. 272

w
postaci
wskaźników
są
możliwe
do
zrealizowania
przy
pomocy
działań
zaplanowanych w projekcie. Kryterium nie jest
spełnione, kiedy ekspert uzna, że oszacowane
wartości wskaźników są zbyt wysokie lub zakres
działań jest niewystarczający do ich osiągnięcia
w zadeklarowanej wartości.

Kryterium merytoryczne nr 13 Rozwój
inteligentnych specjalizacji

W przypadku przeprowadzenia nieprawidłowego
oszacowania (wartość docelowa wskaźnika jest
zaniżona lub zawyżona) ekspert ma możliwość
dokonania
korekty
w
tym
zakresie
uwzględniającej wskazanie prawidłowej wartości
wskaźnika. Procedura korekty wskaźników
zostanie określona w Regulaminie konkursu.
Kryterium
merytoryczne
nr
13
Rozwój
inteligentnych specjalizacji

W ramach tego kryterium oceniający
zweryfikują następujące aspekty:

W
ramach
tego
kryterium
zweryfikują następujące aspekty:

- projekt wpisuje się w RIS (dotyczy
inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie
przeprowadzona w oparciu o listy kodów
pkd zamieszczonych w ogłoszeniu o
konkursie – 1 pkt,

- projekt wpisuje się w RIS (dotyczy
inteligentnych specjalizacji). Ocena będzie
przeprowadzona w oparciu o zapisy Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na
lata 2013-2020 oraz informacji zamieszczonych
w ogłoszeniu o konkursie – 1 pkt,

znaczenie
projektu
dla
rozwoju
inteligentnych
specjalizacji
(ocena
potencjału
projektu
dla
rozwoju
inteligentnych
specjalizacji
–
ocenie
podlegać będzie oryginalność rozwiązania
proponowanego jako rezultat projektu w
stosunku do rozwiązań istniejących na
rynku
tj.
m.in.
czy
rozwiązanie
wprowadzane
na
rynku
jest
konkurencyjne
dla
istniejących
już

- znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych
specjalizacji (ocena potencjału projektu dla
rozwoju inteligentnych specjalizacji – ocenie
podlegać
będzie
oryginalność
rozwiązania
proponowanego jako rezultat
projektu w
stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj.
m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku
jest
konkurencyjne dla istniejących już
rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych

oceniający

Umożliwienie oceny wpisywania
się w RIS poprzez ocenę zakresu
rzeczowego,
zaplanowanych
celów i rezultatów projektu w
miejsce sztywnych list kodów
PKD.
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12.

Kryteria
dla
Działania 3.2
Str. 275

13.

Kryteria wdrażane
przez WUP
Katowice

14.

Kryteria ogólne
wdrażane przez
WFS i WUP
Katowice
Kryterium: „Czy
wartość
dofinansowania w
projekcie nie
przekracza

rozwiązań, czy stanowi potencjał dla
dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym
dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma
potencjał implementacji) – 2 pkt.
Przypis nr 14:

badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu
projektu zakresie oraz czy ma potencjał
implementacji) – 2 pkt.

Podczas
oceny
będzie
również
weryfikowane,
czy
dany
obszar
technologiczny nie dotyczy działalności
wykluczonych zgodnie z załącznikiem nr 6
do Regulaminu konkursu dla działanie 3.2
„Definicje
sektorów
działalności
gospodarczych wykluczonych z możliwości
ubiegania się o wsparcie - 3.2

Podczas oceny będzie również weryfikowane,
czy dany obszar technologiczny nie dotyczy
działalności
wykluczonych
zgodnie
z
załącznikiem do Regulaminu konkursu dla
działania 3.2 „OPRACOWANIE DOTYCZĄCE
RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z
MOŻLIWOŚCI
UBIEGANIA
SIĘ
O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA
3.2
REGIONALNEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020”

Przypis nr 14:

Treść definicji:
(…)
W
przypadku
zwiększenia
wartości
dofinansowania w projekcie spowodowanej
wprowadzeniem zmian wynikających z ustaleń
negocjacyjnych, projekt uzyska negatywny
wynik na ocenie kryterium negocjacyjnego.

Treść definicji:
(…)
W przypadku zwiększenia wartości dofinansowania w
projekcie powyżej kwoty wskazanej w kryterium,
spowodowanej wprowadzeniem zmian wynikających z
ustaleń negocjacyjnych, projekt uzyska negatywny
wynik na ocenie kryterium negocjacyjnego.

* Kryterium nie dotyczy naborów, w ramach
których mogą być składane wyłącznie projekty,

* Kryterium nie dotyczy naborów, w ramach których
mogą być składane wyłącznie projekty, w których

Zastosowanie
nazewnictwa.

obowiązującego

We wszystkich kryteriach dokonano
ujednolicenia nazewnictwa w
stosunku do wnioskodawcy i
partnera, tj. nazwę Projektodawca
lub Wnioskodawca z wielkiej litery
zmieniono na: „wnioskodawca” lub
„wnioskodawca/partner”.
Obecnie, w przypadku jakiejkolwiek
zmiany powodującej zwiększenie
wartości dofinansowania w
projekcie, projekt powinien uzyskać
negatywny wynik na ocenie
kryterium negocjacyjnego.
Natomiast negatywny wynik projekt
powinien uzyskać, gdy
wprowadzone zmiany wynikające z
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15.

16.

wyrażonej w PLN
równowartości
100 000 EUR?”*
Str. 327, 522

w których wartość dofinansowania jest większa
od wyrażonej w PLN równowartości 100 000
EUR. Sposób rozliczania obowiązujący dla
wszystkich projektów w ramach naboru
wskazany jest w regulaminie danego konkursu.

wartość dofinansowania jest większa od wyrażonej w
PLN równowartości 100 000 EUR. Sposób rozliczania
obowiązujący dla wszystkich projektów w ramach
naboru wskazany jest w regulaminie danego konkursu
albo
wezwaniu
do
złożenia
projektu
pozakonkursowego.

Kryteria ogólne
wdrażane przez
WFS i WUP
Katowice

* Kryterium nie dotyczy naborów, w ramach
których mogą być składane wyłącznie projekty,
w których wartość dofinansowania jest większa
od wyrażonej w PLN równowartości 100 000
EUR. Sposób rozliczania obowiązujący dla
wszystkich projektów w ramach naboru
wskazany jest w regulaminie danego konkursu.

* Kryterium nie dotyczy naborów, w ramach których
mogą być składane wyłącznie projekty, w których
wartość dofinansowania jest większa od wyrażonej w
PLN równowartości 100 000 EUR. Sposób rozliczania
obowiązujący dla wszystkich projektów w ramach
naboru wskazany jest w regulaminie danego konkursu
albo
wezwaniu
do
złożenia
projektu
pozakonkursowego.

Treść definicji:
(…)
c) Czy w sposób poprawny i zgodny z
definicją wskaźników opisano
sposób pomiaru i monitorowania

Treść definicji:
(…)
c) Czy w sposób poprawny i zgodny z
definicją wskaźników opisano sposób
pomiaru i monitorowania wskaźników?
Czy wskaźniki zostały prawidłowo

Kryterium: „Czy
wartość
dofinansowania w
projekcie jest
większa od
wyrażonej w PLN
równowartości
100 000 EUR?*”
Str. 328, 523
Kryteria ogólne
wdrażane przez
WUP Katowice
Kryterium: „Czy
wskaźniki zostały

ustaleń negocjacyjnych spowodują
zwiększenie wartości
dofinansowania do kwoty
przekraczającej równowartość 100
tys. EURO.
Dodatkowo doprecyzowano, iż w
przypadku projektów
pozakonkursowych sposób
rozliczania obowiązujący w danym
naborze będzie wskazany w
wezwaniu do złożenia projektu
pozakonkursowego.
Doprecyzowano, iż w przypadku
projektów pozakonkursowych
sposób rozliczania obowiązujący w
danym naborze będzie wskazany w
wezwaniu do złożenia projektu
pozakonkursowego.

W celu uproszczenia i konieczność
podziału maksimum punktowego
połączono podpunkty c i d w jeden
podpunkt.
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założone na
odpowiednim
poziomie, a ich
sposób
monitorowania
został
odpowiednio
opisany?”
Str. 528
17. 7.1.3
Str. 538

wskaźników?

przyporządkowane do kwot ryczałtowych
(jeśli dotyczy)?

d) Czy wskaźniki zostały prawidłowo
przyporządkowane do kwot
ryczałtowych (jeśli dotyczy)?

Nazwa kryterium:
Czy grupę docelową projektu stanowią:
1) Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30
urodzin):
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, tj.:
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 kobiety;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach;
b) pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach
RPO, tj.:





reemigranci – do tej grupy zaliczani są
również repatrianci;
imigranci (w tym osoby polskiego
pochodzenia);
osoby ubogie pracujące;
osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny;

Nazwa kryterium:
Czy grupę docelową projektu stanowią:
1) Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zwłaszcza
te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 kobiety;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach;
b) pozostałe grupy zidentyfikowane w ramach RPO,
tj.:






Zapisy przedmiotowego kryterium
dostosowano do zmienionych
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020.

reemigranci – do tej grupy zaliczani są również
repatrianci;
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
osoby ubogie pracujące;
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
osoby
zatrudnione
na
umowach
krótkoterminowych lub pracujący w ramach
umów cywilno-prawnych, których miesięczne
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osoby
zatrudnione
na
umowach
krótkoterminowych oraz pracujący w
ramach umów cywilno-prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają
wysokości minimalnego wynagrodzenia?
Z wyłączeniem osób odbywających karę
pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób
objętych dozorem elektronicznym.
2) Czy co najmniej 60% uczestników projektu
stanowią osoby pozostające poza rynkiem
pracy, tj. osoby bezrobotne oraz bierne
zawodowo?
18.

7.1.3
Kryterium: „Czy w
przypadku osób
pozostających bez
pracy w momencie
przystąpienia do
projektu, projekt
zakłada realizację
minimalnych
poziomów
efektywności
zatrudnieniowej
dla poszczególnych
grup docelowych?”
Str. 540

zarobki nie przekraczają 120% wysokości
minimalnego wynagrodzenia5?
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia
wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym.
2) Czy co najmniej 60% uczestników projektu
stanowią osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj.
osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, które
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy ?

Treść definicji:

Treść definicji:

(…)Wnioskodawca
jest zobligowany do
wpisania we wniosku o dofinansowanie
minimalne progi efektywności zatrudnieniowej
zgodnie
z
obowiązującymi
progami
efektywności, określonymi przez MIiR w
komunikacie
w
sprawie
wyznaczenia
minimalnych poziomów kryterium efektywności
zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów
Operacyjnych:

(…)Wnioskodawca jest zobligowany do wpisania we
wniosku o dofinansowanie minimalne progi
efektywności
zatrudnieniowej
zgodnie
z
obowiązującymi progami efektywności, określonymi
przez MIiR w komunikacie w sprawie wyznaczenia
minimalnych poziomów kryterium efektywności
zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów
Operacyjnych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/
64312/Poziomy_efektywnosci_zatrudnieniowej
_2019_RPO.pdf

Zaktualizowano link odnoszący się
do komunikatu MIiR w sprawie
wyznaczenia minimalnych
poziomów kryterium efektywności
zatrudnieniowej dla Regionalnych
Programów Operacyjnych na rok
2020.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/8150
7/poziomy_efektywnosci_zatrudnieniowej_na_rok_2
020_RPO.pdf
(…)

(…)

5

W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.
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19.

7.1.3
11.4.3
Kryterium: „Czy
wnioskodawca/
partner dysponuje
administracyjną i
operacyjną
zdolnością do
realizacji
projektu?”
Str. 542, 671

Treść definicji:

Treść definicji:

Zgodnie z zapisami art. 125 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. IZ / IP
upewnia się, czy beneficjent dysponuje
zdolnością administracyjną i operacyjną
niezbędną do realizacji projektu.

Zgodnie z zapisami art. 125 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013r. IZ / IP upewnia się, czy
beneficjent dysponuje zdolnością administracyjną i
operacyjną niezbędną do realizacji projektu.

Weryfikacja kryterium na
formalno-merytorycznej
przeprowadzona poprzez:

etapie

oceny
będzie

- weryfikację, czy zapisy wniosku o
dofinansowanie
określają
wymagania
zawodowe (doświadczenie i kwalifikacje) wobec
osób planowanych do zatrudnienia na
stanowiskach personelu obsługowego projektu.
W przypadku wskazania w treści wniosku
konkretnych osób z imienia i nazwiska,
Wnioskodawca jest zobligowany do opisania ich
doświadczenia zawodowego i kwalifikacji w
kontekście stanowiska pracy, które ma
zajmować (potencjał operacyjny).
- weryfikację, czy wykazano w treści wniosku
zaplecze techniczne wnioskodawcy i partnera /
partnerów (jeżeli dotyczy) mające umożliwić
odpowiednią
organizację
administracyjną
projektu.
Weryfikacja kryterium

przed podpisaniem

Weryfikacja kryterium na etapie oceny formalnomerytorycznej będzie przeprowadzona poprzez:

Doprecyzowanie definicji kryterium
w sposób zapewniający weryfikację
jego spełnienia w odniesieniu do
wszystkich osób zatrudnionych na
stanowiskach obsługowych w
projekcie niezależnie czy zostały one
wskazane z imienia i nazwiska we
wniosku o dofinansowanie.

- weryfikację, czy zapisy wniosku o dofinansowanie
określają adekwatne do planowanych do powierzenia
zadań
niezbędne
wymagania
zawodowe
(doświadczenie i kwalifikacje) na stanowiskach
personelu obsługowego projektu.
- weryfikację, czy wykazano w treści wniosku zaplecze
techniczne wnioskodawcy/partnera mające umożliwić
odpowiednią organizację administracyjną projektu.
Weryfikacja kryterium przed podpisaniem umowy
będzie przeprowadzona poprzez:
- przedłożenie przez wnioskodawcę życiorysów
zawodowych (CV) wszystkich osób zatrudnionych
przez wnioskodawcę na dzień składania załączników
niezbędnych do sporządzenia umowy, w tym
obligatoryjnie wszystkich osób personelu
obsługowego projektu, które zostały wskazane z
imienia i nazwiska w treści wniosku o dofinansowanie.
W przypadku gdy wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie nie wskazał z imienia i nazwiska osób,
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umowy będzie przeprowadzona poprzez:
- przedłożenie przez wnioskodawcę życiorysów
zawodowych (CV) wszystkich osób personelu
obsługowego projektu, które zostały wskazane z
imienia i nazwiska w treści wniosku o
dofinansowanie. Dodatkowo Wnioskodawca
przedstawia deklaracje ww. osób w zakresie ich
faktycznego
zaangażowania
w
ramach
konkretnych stanowisk w projekcie. IOK dokona
weryfikacji zgodności zapisów wniosku z treścią
ww. CV oraz deklaracji.

które zamierza zaangażować na stanowiskach
obsługowych w projekcie i jednocześnie do dnia
złożenia załączników niezbędnych do sporządzenia
umowy ich nie zatrudnił, zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia, iż dostarczy CV tych osób
wraz z deklaracjami zaangażowania niezwłocznie po
podpisaniu umowy o dofinansowanie lecz nie później
niż w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia realizacji
projektu.
(…)

(…)
20.

7.1.3
Str. 544

Brak kryterium

Czy wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar
realizacji projektu obejmuje wyłącznie jeden z
subregionów woj. śląskiego lub część danego
subregionu?

Propozycja dodania kryterium z
uwagi na planowaną realizację
projektów w podziale na
poszczególne subregiony woj.
śląskiego zamiast projektów
operatorskich o zasięgu
wojewódzkim.

21.

7.1.3
7.4.2
Kryterium: „Czy
biuro projektu
zlokalizowane
zostało na
obszarze realizacji
projektu?”
Str. 543, 614

Treść definicji dla Poddziałania 7.1.3:

Treść definicji:

Zlokalizowanie biura projektu na obszarze jego
realizacji wpłynie pozytywnie na dostępność
biura projektu dla uczestników projektu, a co za
tym idzie znacznie usprawni realizację działań i
usług oferowanych uczestnikom projektu.

Zlokalizowanie biura projektu na obszarze jego
realizacji wpłynie pozytywnie na dostępność biura
projektu dla uczestników projektu, a co za tym idzie
znacznie usprawni realizację działań i usług
oferowanych uczestnikom projektu.

Punkty powinny zapewniać obsługę klienta w
czasie umożliwiającym dostęp wszystkim

Szczegółowe wymogi dotyczące godzin i dni otwarcia
biura projektu zostaną wskazane w Regulaminie

Biorąc pod uwagę doświadczenia IP
RPO WSL – WUP Katowice podczas
oceny wniosków o dofinansowanie
(większość Wnioskodawców
zawierała błędne godziny pracy
biura projektu) zasadnym jest
usunięcie godzin i dni biura projektu
z uzasadnienia do przedmiotowego
kryterium. Powyższe zostanie
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zainteresowanym, tj.:
1. przez min. 3 dni - licząc okres od
poniedziałku do piątku, czynne przez co
najmniej 8 godzin;

konkursu.

określone w Regulaminie konkursu,
co spowoduje, iż przedmiotowa
kwestia będzie mogła podlegać
uzupełnieniu/negocjacjom.

2. przez min. 2 dni - licząc okres od
poniedziałku do piątku, czynne w
godzinach popołudniowych (tj. przez co
najmniej 8 godzin, gdzie zamknięcie
Punktu nastąpi o godz. 18.00) lub w
soboty (min. 2 soboty w miesiącu,
czynne przez co najmniej 8 godzin).
Powyższe warunki określone w pkt 1 i pkt 2
należy spełniać łącznie.
W przypadku projektów kierowanych w całości
do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w
powiatowych urzędach pracy punkty powinny
zapewniać
obsługę
klienta
w
czasie
umożliwiającym
dostęp
wszystkich
zainteresowanych tj. przez minimum 5 dni w
tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez co
najmniej 30 godzin tygodniowo, w czasie
dostosowanym do potrzeb osób bezrobotnych.
Treść definicji dla Poddziałania 7.4.2:
Zlokalizowanie biura projektu na obszarze jego
realizacji wpłynie pozytywnie na dostępność

26

biura projektu dla uczestników projektu, a co za
tym idzie znacznie usprawni realizację działań i
usług oferowanych uczestnikom projektu.
Punkty powinny zapewniać obsługę klienta w
czasie umożliwiającym dostęp wszystkim
zainteresowanym, tj.:
1. przez min. 3 dni - licząc okres od
poniedziałku do piątku, czynne przez co
najmniej 8 godzin;
2. przez min. 2 dni - licząc okres od
poniedziałku do piątku, czynne w
godzinach popołudniowych (tj. przez co
najmniej 8 godzin, gdzie zamknięcie
Punktu nastąpi o godz. 18.00) lub w
soboty (min. 2 soboty w miesiącu,
czynne przez co najmniej 8 godzin).
Powyższe warunki określone w pkt 1 i pkt 2
należy spełniać łącznie.
22.

7.1.3
Str. 544
7.4.2
Str. 614
11.4.3
Str. 678

Nazwa kryterium dodatkowego dla Poddziałania
7.1.3, 11.4.3:
Czy projektodawca lub partner/partnerzy
projektu posiada/ją co najmniej:
2-letnie doświadczenie w
realizacji
przedsięwzięć na terenie województwa
śląskiego
w
obszarze
interwencji
tj.
doświadczenie w realizacji poszczególnych

Nazwa kryterium dostępu:
Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej
roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na
terenie województwa śląskiego w obszarze
interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej
jednego z typów operacji założonych w projekcie dla
wskazanych grup docelowych?

Kryterium przeniesiono z kryteriów
dodatkowych do kryteriów dostępu
przy
jednoczesnym
usunięciu
wymogów dot. realizacji minimum 3
projektów EFS na wniosek IK UP na
Grupie doraźnej przy KM RPO WSL
2014-2020.
Dodatkowo doprecyzowano treść
kryterium oraz definicji w celu
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typów operacji dla wskazanych
docelowych oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 3
projektów współfinansowanych z EFS?

grup

Nazwa kryterium dodatkowego dla Poddziałania
7.4.2:
Czy projektodawca lub partner/partnerzy
projektu posiada/ją co najmniej:
2-letnie doświadczenie w
realizacji
przedsięwzięć na terenie województwa
śląskiego
w
obszarze
interwencji
tj.
doświadczenie w realizacji poszczególnych
typów operacji dla wskazanych grup
docelowych oraz
- doświadczenie w realizacji minimum 3
projektów współfinansowanych z EFS na
obszarze województwa śląskiego?

Treść definicji:
Wskazane doświadczenie wnioskodawcy/partnera
(znajomość lokalnego/regionalnego rynku oraz
rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych
podmiotów) znacznie usprawni realizację działań i
usług oferowanych uczestnikom projektu. Celem
zastosowania
kryterium
jest
wykorzystanie
potencjału
i doświadczenia
nabytego
przez
Beneficjentów w ramach realizacji działań o
podobnym charakterze. Powierzenie realizacji
projektów podmiotom posiadającym odpowiednie
doświadczenie przyczyni się do wzrostu efektywności
wsparcia dla uczestników oraz zmniejszy ryzyko
niepowodzenia projektu.

wyeliminowania
wątpliwości
interpretacyjnych
w
zakresie
spełnienia
przedmiotowego
kryterium.

Nie jest wymagane doświadczenie w działaniach, w
których 100% odbiorców wsparcia stanowiliby
przedstawiciele grupy docelowej, jaka planowana jest
w ramach niniejszego konkursu.

Treść definicji:
Wskazane doświadczenie projektodawcy lub
partnera/partnerów
(znajomość
lokalnego/regionalnego rynku oraz rozeznanie
w
potrzebach
lokalnych/regionalnych
podmiotów) znacznie usprawni realizację
działań i usług oferowanych uczestnikom
projektu. Celem zastosowania kryterium jest
wykorzystanie
potencjału
i doświadczenia
nabytego przez Beneficjentów w ramach
realizacji działań o podobnym charakterze.
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Powierzenie realizacji projektów podmiotom
posiadającym odpowiednie doświadczenie
przyczyni się do wzrostu efektywności wsparcia
dla uczestników oraz zmniejszy ryzyko
niepowodzenia projektu.
Nie można sumować liczby lat doświadczenia
(np. rok doświadczenia lidera plus rok
doświadczenia partnera).
23.

24.

7.1.3
Str. 545
11.4.3
Str. 680

Brak kryterium

Nazwa kryterium:

7.1.3
Str. 548

Nazwa kryterium:

Nazwa kryterium:

Czy grupę docelową w projekcie stanowią w
całości:

osoby długotrwale bezrobotne
lub

osoby o niskich kwalifikacjach
lub

osoby bierne zawodowo
lub

osoby w wieku 50 lat i więcej ?

Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości:

osoby długotrwale bezrobotne
lub

osoby o niskich kwalifikacjach
lub

osoby w wieku 50 lat i więcej ?

Czy projekt został zarekomendowany przez Związek
ZIT/RIT lub właściwy organ/y Porozumienia w sprawie
realizacji ZIT/RIT w danym Subregionie ?

Treść definicji:
Wnioskodawca może wybrać wyłącznie jedną

Z uwagi na połączenie konkursów
ZIT, RIT w jeden główny konkurs
wprowadzono kryterium premiujące
projekty zarekomendowane przez
Związek ZIT/RIT lub właściwy
organ/y Porozumienia w sprawie
realizacji ZIT/RIT w danym
Subregionie.
Usunięto z kryterium premiowanie
osób biernych zawodowo z uwagi na
stopień osiągnięcia wskaźnika dot.
tych osób.
Dodatkowo zmieniono punktację
kryterium.

Treść definicji:
Wnioskodawca może wybrać wyłącznie jedną
kategorię grupy docelowej spośród wskazanych w
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kategorię grupy docelowej spośród wskazanych
w przedmiotowym kryterium. Kryterium
weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o
dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi
kategoriami punktowymi:




25.

7.1.3
Str. 551
7.4.2
Str. 617

Grupę docelową w projekcie stanowią
w
całości
osoby
długotrwale
bezrobotne - 6 pkt
Grupę docelową w projekcie stanowią
w
całości
osoby
o
niskich
kwalifikacjach – 5 pkt



Grupę docelową w projekcie stanowią
w całości osoby w wieku 50 lat i więcej
– 3 pkt



Grupę docelową w projekcie stanowią
w całości osoby bierne zawodowo – 1
pkt



Brak wskazania kategorii grupy
docelowej – 0 pkt

przedmiotowym kryterium. Kryterium weryfikowane
w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie,
zgodnie z poniżej wskazanymi kategoriami
punktowymi:


Grupę docelową w projekcie stanowią w
całości osoby długotrwale bezrobotne - 3 pkt



Grupę docelową w projekcie stanowią w
całości osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt



Grupę docelową w projekcie stanowią w
całości osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 pkt



Brak wskazania kategorii grupy docelowej – 0
pkt

Nazwa kryterium:

Nazwa kryterium:

Czy projekt zakłada realizację formy wsparcia w
postaci subsydiowanego zatrudnienia ?

Czy projekt zakłada realizację formy wsparcia w
postaci subsydiowanego zatrudnienia (dotyczy
projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy
Pracy)?

Dodano zapis, iż premia za realizację
wsparcia w postaci subsydiowanego
zatrudnienia dotyczy jedynie
projektów realizowanych przez
Powiatowe Urzędy Pracy. Powyższy
zapis jest podyktowany zmianami w
zapisach znowelizowanych
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Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020.

26.

7.4.2
Str. 618

Treść kryterium:

Treść kryterium:

Czy co najmniej 80% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub
będzie kontynuowało zatrudnienie?

Czy co najmniej 40% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie
kontynuowało zatrudnienie?

Treść definicji:

Treść definicji:

Z punktu widzenia obowiązku osiągnięcia
zaplanowanych
wartości
wskaźników
zdecydowano się na premiowanie projektów,
które w pozytywny sposób wpisują się w
kierunek umożliwiający osiągnięcie zakładanych
wartości wskaźników.

Z
punktu
widzenia
obowiązku
osiągnięcia
zaplanowanych wartości wskaźników zdecydowano
się na premiowanie projektów, które w pozytywny
sposób wpisują się w kierunek umożliwiający
osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników.

W przypadku gdy:

Zmniejszono parytet procentowy z
uwagi na obecny stopień realizacji
wskaźnika: „Liczba osób, które po
opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały
zatrudnienie” (77,88% realizacji
docelowej przedmiotowego
wskaźnika na dzień 31.10.2019 r.)
Dodatkowo zmieniono punktację
kryterium.

W przypadku gdy:

- co najmniej 70% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub
będzie kontynuowało zatrudnienie, premia
punktowa wynosi: 3 pkt.

- poniżej 40% liczby uczestników projektu, którzy po
opuszczeniu programu podejmą pracę lub będą
kontynuowali zatrudnienie lub zostanie stwierdzony
całkowity brak takich osób w projekcie, premia
punktowa wynosi: 0 pkt.

- co najmniej 80% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub
będzie kontynuowało zatrudnienie, premia
punktowa wynosi: 5 pkt.

- co najmniej 40% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie
kontynuowało zatrudnienie, premia punktowa
wynosi: 1 pkt.
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- co najmniej 50% uczestników projektu po
opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie
kontynuowało zatrudnienie, premia punktowa
wynosi: 2 pkt.

27.

7.4.2
Str. 619

Brak kryterium

Nazwa kryterium:
Czy projekt został zarekomendowany przez Związek
ZIT lub właściwy organ Porozumienia w sprawie
realizacji ZIT?

28.

11.4.3
Kryterium:
„Czy projekt
zakłada, że co
najmniej 60%
uczestników
zaliczających się
do grupy „osób o
niskich
kwalifikacjach”
uzyska kwalifikacje
lub nabędzie
kompetencje po
opuszczeniu
programu?”
Str. 672
11.4.3
Str. 672

(…)

Pojęcia związane z kryterium zostaną ujęte w
Regulaminie konkursu na podstawie zapisów
odpowiednich Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia
konkursu).

29.

Pojęcia związane z kryterium zostaną ujęte w
Regulaminie konkursu na podstawie zapisów
odpowiednich
wytycznych horyzontalnych
(obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

Brak kryterium

Nazwa kryterium:
Czy projekt zakłada, że co najmniej 60% uczestników

Z uwagi na połączenie konkursów
ZIT w jeden główny konkurs
wprowadzono kryterium premiujące
projekty zarekomendowane przez
Związek ZIT lub właściwy organ
Porozumienia w sprawie realizacji
ZIT.
W
treści
definicji
wskazano
konkretnie, do których Wytycznych
odnoszą się pojęcia wskazane z
niniejszym kryterium.

Kryterium wprowadzono z uwagi na
obowiązek osiągnięcia określonej
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zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i
więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
po opuszczeniu programu?

30.

11.4.3
Str. 673

Nazwa kryterium:
Czy założona minimalna wartość projektu
wynosi 4 000 000 PLN ?

Nazwa kryterium:
Czy założona minimalna wartość projektu wynosi 500
000 PLN ?

31.

11.4.3
Str. 674

Nazwa kryterium:
Czy projekt jest realizowany na terenie całego
województwa
śląskiego,
a
wnioskodawca/operator prowadzi sieć punktów
dystrybucji wsparcia (np. oddziały biura
projektu, filie, punkty), tj. co najmniej 1 punkt w
każdym z czterech subregionów województwa
śląskiego ?
Szczegółowe wymogi dotyczące organizacji sieci
punktów dystrybucji zostaną ujęte w
Regulaminie Konkursu i będą miały charakter
obligatoryjny.

Nazwa kryterium:
Czy wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar
realizacji projektu obejmuje wyłącznie jeden z
subregionów woj. śląskiego lub część danego
subregionu?

32.

11.4.3
Str. 676

Brak kryterium

Nazwa kryterium:
Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze
realizacji projektu?

33.

11.4.3
Str. 674

Nazwa kryterium:
Czy projekt zakłada, że:
- minimum 25 % uczestników będą stanowić

Nazwa kryterium:
Czy zaplanowano realizację całego bezpośredniego
wsparcia projektowego na obszarze subregionu, z

wartości wskaźnika: „Liczba osób w
wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu” (49,22%
realizacji docelowej
przedmiotowego wskaźnika na dzień
31.10.2019 r.)
Zmniejszono minimalną wartość
projektu na prośbę IP ZIT/RIT po
Grupie doraźnej przy KM RPO WSL
2014-2020.
Propozycja zmiany kryterium z
uwagi na planowaną realizację
projektów w podziale na
poszczególne subregiony woj.
śląskiego zamiast projektów
operatorskich o zasięgu
wojewódzkim.

Propozycja dodania kryterium
wynika z konieczności lepszego
dostępu potencjalnych uczestników
projektu do biura projektu.
Propozycja usunięcia części
kryterium z uwagi na planowaną
realizację projektów w podziale na
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mieszkańcy subregionu północnego oraz
- minimum 15 % uczestników będą stanowić
mieszkańcy subregionu południowego oraz
- minimum 20 % uczestników będą stanowić
mieszkańcy subregionu centralnego oraz
- minimum 20 % uczestników będą stanowić
mieszkańcy subregionu zachodniego?

którego dany uczestnik pochodzi?

poszczególne subregiony woj.
śląskiego zamiast projektów
operatorskich o zasięgu
wojewódzkim.

Treść definicji:
(…)
Zgodnie z ww. Wytycznymi 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 wykorzystaniem
podejścia popytowego.

W uzasadnieniu do kryterium
doprecyzowano pojęcie kwalifikacji
cyfrowych oraz podejścia
popytowego.

Realizacja całego bezpośredniego wsparcia
projektowego musi być realizowana na obszarze
subregionu, z którego dany uczestnik pochodzi.
34.

11.4.3
Kryterium:
„Czy
Projekt przewiduje
wyłącznie:
1)realizację
szkoleń i kursów z
zakresu
nabywania,
uzupełniania lub
podwyższania
umiejętności,
kompetencji lub
kwalifikacji
w
zakresie TIK w
obszarach
umiejętności ICT i
znajomości
języków obcych,

Treść definicji:
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 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.

Przez kwalifikacje cyfrowe należy rozumieć zestaw
efektów uczenia się inny niż kompetencja cyfrowa. W
projekcie z niniejszego konkursu jest możliwe
uzyskiwanie zarówno kwalifikacji cyfrowych jak i
kompetencji cyfrowych.
Podejście popytowe w ramach Działania 11.4 nie jest
tożsame z koniecznością realizacji projektów
analogicznych, jak w Działaniu 8.2 (PI 8v – PSF), co
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kończących się (…)

oznacza, że projekty w Działaniu 11.4 nie będą
realizowane z zastosowaniem BUR ze względu, iż w PI
10iii (Działanie 11.4) określony został tzw. makro
popyt (ograniczenie możliwości interwencji do dwóch
kwalifikacji.
(…)

Str. 674

35.

Nazwa kryterium:
Czy projekt zakłada udział co najmniej 30 %
osób o niskich kwalifikacjach ?

11.4.3
Str. 678

36.

7.1.3
Str. 551
7.4.2
Str. 619
11.4.3
str. 680

Nazwa kryterium:
Czy projekt zakłada udział co najmniej 50 % osób o
niskich kwalifikacjach ?

Treść definicji:
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności
objęcia
pomocą
osób
wymagających
szczególnego wsparcia na rynku pracy. Wartość
wskazana w kryterium umożliwi osiągnięcie
wartości wskaźnika.
W przypadku, kiedy osoby o niskich
kwalifikacjach stanowią:
- poniżej 30% liczby uczestników lub brak takich
osób w projekcie, premia punktowa wynosi: 0
- co najmniej 30% liczby uczestników, premia
punktowa wynosi: 4
- co najmniej 40% liczby uczestników, premia
punktowa wynosi: 9

Treść definicji:
Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności
objęcia pomocą osób wymagających szczególnego
wsparcia na rynku pracy. Wartość wskazana w
kryterium umożliwi osiągnięcie wartości wskaźnika.
W przypadku, kiedy osoby o niskich kwalifikacjach
stanowią:
- poniżej 50% liczby uczestników lub brak takich osób
w projekcie, premia punktowa wynosi: 0
- co najmniej 50% liczby uczestników, premia
punktowa wynosi: 4
- co najmniej 60% liczby uczestników, premia
punktowa wynosi: 9

Opis znaczenia kryterium:

Opis znaczenia kryterium:

Punkty dodatkowe mogą zostać przyznane jeżeli
projekt za spełnienie wszystkich ogólnych
kryteriów merytorycznych oraz szczegółowych
kryteriów dostępu został oceniony pozytywnie.
Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje

Punkty dodatkowe mogą zostać przyznane jeżeli
projekt za spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
formalnych/ merytorycznych/ horyzontalnych oraz
szczegółowych kryteriów dostępu został oceniony
pozytywnie/został skierowany do uzupełnienia/

Zwiększono parytet procentowy z
uwagi na obecny stopień realizacji
wskaźnika: „Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem
w programie” (35,30% realizacji
docelowej przedmiotowego
wskaźnika na dzień 31.10.2019 r.)
Dodatkowo zmieniono punktację
kryterium.

Doprecyzowano opis
kryteriów dodatkowych.
Jednocześnie
dodatkowych
punktacja.

znaczenia

w
kryteriach
zmianie
uległa
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Kryteria
dodatkowe

punktów dodatkowych.

poprawy w ramach negocjacji. Projekt oceniony
negatywnie nie otrzymuje punktów dodatkowych.
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