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

1.

2.

Rozdział/podrozdzia
ł,
nr Osi
Priorytetowej,
Nr Działanie
pkt w tabeli,
nr str.
II.1.3
Profesjonalizacja
IOB, pkt 20.
Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych na
poziomie projektu

II.1.3
Profesjonalizacja
IOB, Pkt 21.
Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków

Dotychczasowy zapis

85%

Nowy zapis

1 typ projektu – 85%
3 typ projektu - 90%

85%, bądź poziom wynikający z luki w 1 typ projektu - 85%, bądź poziom
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie wynikający z luki w finansowaniu,
z zasadami udzielania pomocy publicznej. rekompensaty lub zgodnie z zasadami
udzielania pomocy publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z
budżetu państwa.

3 typ projektu - 90%, bądź poziom
wynikający z luki w finansowaniu,
rekompensaty lub zgodnie z zasadami
udzielania pomocy publicznej.

Uzasadnienie

Proponowane rozwiązanie ma
związek z poziomem dofinansowania
wynikającym z faktycznej realizacji
projektu. W wyniku zmian w zakresie
zadań Lidera nastąpiło obniżenie
wkładu własnego, a tym samym
celem utrzymania zadeklarowanego
w Umowie partnerstwa poziomu
dofinansowania dla partnerów
konieczne jest zwiększenie poziomu
dofinansowania na projekcie.
Proponowane rozwiązanie ma
związek z poziomem dofinansowania
wynikającym z faktycznej realizacji
projektu. W wyniku zmian w zakresie
zadań Lidera nastąpiło obniżenie
wkładu własnego, a tym samym
celem utrzymania zadeklarowanego
w Umowie partnerstwa poziomu
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kwalifikowalnych na
poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa
lub innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez właściwą
instytucję)

Nie przewiduje się współfinansowania z
budżetu państwa.

dofinansowania dla partnerów
konieczne jest zwiększenie poziomu
dofinansowania na projekcie.

3.

II.1.3 Profesjonalizacja
IOB, pkt 22.
Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

15%

1 typ projektu – 15%
3 typ projektu - 10%

Proponowane rozwiązanie ma związek z
poziomem dofinansowania wynikającym
z faktycznej realizacji projektu. W wyniku
zmian w zakresie zadań Lidera nastąpiło
obniżenie wkładu własnego.

4.

II.3.2 Innowacje w
MŚP, Lista
wskaźników
produktu, str. 81

Brak zapisu

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
dotacje w związku z pandemią COVID-19
[przedsiębiorstwa]

5.

II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi

Dodanie wskaźnika w odpowiedzi na
pismo Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 22
kwietnia 2020r. dot. sposobu
monitorowania wydatków
związanych z COVID-19 ponoszonych
w ramach projektów
współfinansowanych ze środków
polityki spójności UE
W związku z wprowadzeniem
nowego poddziałania tj. Poddziałania
9.2.8. Działania na rzecz ograniczania

brak

1. Liczba podmiotów objętych wsparciem
w zakresie zwalczania lub
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6.

społeczne i
zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.8;
Pkt 4 Lista
wskaźników
produktu;
str. 289
II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i
zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.8
Poz. 21
Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie
projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa
lub innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi

przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19
2. Wartość wydatków kwalifikowalnych
przeznaczonych na działania związane z
pandemią COVID-19

Do 100 %
118

118

Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa
Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej.

Do 100 %

skutków wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego wywołanego
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb
nadzwyczajny – dodano wskaźniki
produktu.

Usunięcie przypisu. Ministerstwo
Finansów oraz Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej
wyraziły zgodę na finansowanie w
100%, w związku z powyższym
przypis usunięto.
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7.

8.

przez właściwą
instytucję)
Str. 308
II.9.2 Dostępne i
efektywne usługi
społeczne i
zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.8
Poz. 22
Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
Str. 309
II. 10 Oś
priorytetowa X
Rewitalizacja i oraz
infrastruktura
społeczna i
zdrowotna
II. 10.1
Infrastruktura
ochrony zdrowia
Pkt 4 Lista
wskaźników
produktu
Działanie 10.1 - typ
projektu 2

0%119

0%

Usunięcie przypisu. Ministerstwo
Finansów oraz Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej
wyraziły zgodę na finansowanie w
100%, w związku z powyższym
przypis usunięto.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych
z wyłączeniem ratownictwa medycznego
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek
organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania
świadczeń niezbędnych dla ratownictwa
medycznego
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury
medycznej
Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi (obligatoryjny)

Uzupełnienie wskaźników w związku
ze zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem DKFVI.7510.1.2020.DK z 22 kwietnia
2020 r.

119

Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa
Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej.

•
Liczba wspartych podmiotów
leczniczych z wyłączeniem ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń ratownictwa
medycznego lub jednostek
organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń niezbędnych dla
ratownictwa medycznego
Nakłady inwestycyjne na zakup
aparatury medycznej
Ludność objęta ulepszonymi usługami
zdrowotnymi (obligatoryjny)
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Str. 320

9.

II.10.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia;
pkt 21. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego

85%, bądź poziom wynikający z luki w
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie
z zasadami udzielania pomocy
publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z
budżetu państwa.

Liczba podmiotów objętych wsparciem w
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania
skutkom pandemii COVID-19
Liczba wspartych podmiotów leczniczych
w związku z pandemią COVID-19
Liczba wyposażonych laboratoriów w
związku z pandemią COVID-19
Liczba zakupionego sprzętu medycznego,
innego niż aparaty do oznaczania
koronawirusa i respiratory
Liczba zakupionych aparatów do
oznaczania koronawirusa metodą
genetyczną/molekularną w związku z
pandemią COVID-19
Liczba zakupionych respiratorów w
związku z pandemią COVID-19
Wartość wydatków kwalifikowalnych
przeznaczonych na działania związane z
pandemią COVID-19
Liczba osób objętych wsparciem w
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania
skutkom pandemii COVID-19
Dotyczy 1 typu projektu:
85%, bądź poziom wynikający z luki w
finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie
z zasadami udzielania pomocy publicznej.
Nie przewiduje się współfinansowania z
budżetu państwa.

Zmiana wynikająca z możliwości
uzyskania współfinansowania z
budżetu państwa dla projektów
przyczyniających się do walki z
COVID-19.
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10.

11.

wydatków
kwalifikowalnych na
poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie
z budżetu państwa
lub innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez właściwą
instytucję)
II.10.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia;
pkt 22. Minimalny
wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych
II.11.4 Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
Pkt. 10 Kategoria(e)
regionu(ów) wraz z
przypisaniem kwot
UE (EUR)

Dotyczy 2 typu projektu:
95%, w tym 10% z budżetu państwa

15%

Dotyczy 1 typu projektu:
15%
Dotyczy 2 typu projektu:
Minimum 5%

Zmiana wynikająca z możliwości
uzyskania współfinansowania z
budżetu państwa dla projektów
przyczyniających się do walki z
COVID-19.

Poddziałanie 11.4.2
1 098 750

Poddziałanie 11.4.2
1 245 361

Ujednolicenie zapisów związanych z
przesunięciem alokacji z 11.4.3 na
11.4.2 RIT Południowy.

Poddziałanie 11.4.3
27 190 221

Poddziałanie 11.4.3
27 040 610
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12.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa I
Działanie 1.3

Wkład krajowy ogółem: 4 666 667;
Krajowe środki publiczne ogółem:
214 667;
Krajowe środki publiczne budżet jst:
154 000;
Krajowe środki publiczne inne: 60 667;
Krajowe środki prywatne: 4 452 000;
Finansowanie ogółem: 5 966 667
Poddziałanie 3.1.1 – alokacja BP:
0,00

Wkład krajowy ogółem: 160 674;
Krajowe środki publiczne ogółem: 128
539;
Krajowe środki publiczne budżet jst: 125
326;
Krajowe środki publiczne inne: 3 213;
Krajowe środki prywatne: 32 135;
Finansowanie ogółem: 1 460 674
Poddziałanie 3.1.1 – alokacja BP:
50 000,00

13.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa III
Poddziałanie 3.1.1

14.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.1.2
RIT Północny

Poddziałanie 4.1.2 RIT Północny–
alokacja BP:
46 175,00

Poddziałanie 4.1.2 RIT Północny–
alokacja BP:
0,00

15.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.3.1

Poddziałanie 4.3.1 – alokacja BP:
1 731 542,00

Poddziałanie 4.3.1 – alokacja BP:
1 231 542,00

16.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.3.2
RIT Południowy

Poddziałanie 4.3.2 RIT Południowy –
alokacja BP:
415 570,00

Poddziałanie 4.3.2 RIT Południowy –
alokacja BP:
315 570,00

Dostosowanie tabeli do zmian
zaproponowanych w opisie Działania
1.3

Przesunięcie środków BP puli
rewitalizacyjnej celem wyboru
projektu rewitalizacyjnego w
Poddziałaniu 3.1.1
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
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17.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.3.2
RIT Północny

Poddziałanie 4.3.2 RIT Północny –
alokacja BP:
335 000,00

Poddziałanie 4.3.2 RIT Północny –
alokacja BP:
135 000,00

18.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.3.3

Poddziałanie 4.3.3 – alokacja BP:
0,00

Poddziałanie 4.3.3 – alokacja BP:
400 000,00

19.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.5.1 B

Poddziałanie 4.5.1 B – alokacja BP:
720 000,00

Poddziałanie 4.5.1 B – alokacja BP:
220 000,00

20.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Poddziałanie 4.5.2
RIT Południowy B

Poddziałanie 4.5.2 RIT Południowy B –
alokacja BP:
64 500,00

Poddziałanie 4.5.2 RIT Południowy B –
alokacja BP:
23 567,00

21.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IV
Działanie 4.6

Działanie 4.6 – alokacja BP:
357 243,00

Działanie 4.6 – alokacja BP:
57 243,00

uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP puli
rewitalizacyjnej celem wyboru
projektu rewitalizacyjnego w
Poddziałaniu 4.3.3
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
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22.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V
Poddziałanie 5.1.1

Poddziałanie 5.1.1 – alokacja BP:
761 878,00

Poddziałanie 5.1.1 – alokacja BP:
261 878,00

23.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V
Poddziałanie 5.1.2
RIT Południowy

Poddziałanie 5.1.2 RIT Południowy –
alokacja BP:
300 000,00

Poddziałanie 5.1.2 RIT Południowy –
alokacja BP:
125 000,00

24.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V
Poddziałanie 5.1.2
RIT Północny

Poddziałanie 5.1.2 RIT Północny –
alokacja BP:
346 308,00

Poddziałanie 5.1.2 RIT Północny –
alokacja BP:
46 308,00

25.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V
Poddziałanie 5.1.2
RIT Zachodni

Poddziałanie 5.1.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:
230 872,00

Poddziałanie 5.1.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:
30 872,00

26.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V

Poddziałanie 5.2.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:

Poddziałanie 5.2.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:

uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
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Poddziałanie 5.2.2
RIT Zachodni

69 262,00

19 262,00

27.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa V
Poddziałanie 5.4.3

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja BP:
2 000 000,00

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja BP:
1 600 000,00

28.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IX
Poddziałanie 9.2.8

Poddziałanie 9.2.8 – alokacja BP:
577 745

Poddziałanie 9.2.8 – alokacja BP:
2 636 439,00

29.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa IX
Poddziałanie 9.3.1

Poddziałanie 9.3.1 – alokacja BP:
4 025 034,00

Poddziałanie 9.3.1 – alokacja BP:
4 713 720,00

30.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Działanie 10.1

Działanie 10.1 – alokacja BP:
0,00

Działanie 10.1 – alokacja BP:
2 839 728,00

dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
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31.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Poddziałanie 10.2.2
RIT Północny

Poddziałanie 10.2.2 RIT Północny –
alokacja BP:
184 564,00

Poddziałanie 10.2.2 RIT Północny –
alokacja BP:
84 564,00

32.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Poddziałanie 10.2.2
RIT Zachodni

Poddziałanie 10.2.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:
219 128,00

Poddziałanie 10.2.2 RIT Zachodni –
alokacja BP:
94 128,00

33.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Poddziałanie 10.2.3

Poddziałanie 10.2.3– alokacja BP:
930 000,00

Poddziałanie 10.2.3– alokacja BP:
630 000,00

34.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Poddziałanie 10.3.1

Poddziałanie 10.3.1– alokacja BP:
4 502 009,00

Poddziałanie 10.3.1– alokacja BP:
3 502 009,00

35.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa X
Poddziałanie 10.3.4

Poddziałanie 10.3.4– alokacja BP:
3 383 750,00

Poddziałanie 10.3.4– alokacja BP:
2 383 750,00

Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
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36.

37.

38.

Tabela finansowa,
Oś priorytetowa XI
Poddziałanie 11.4.2
RIT Południowy
Tabela finansowa,
Oś priorytetowa XI
Poddziałanie 11.4.3
Tabela finansowa,
Oś priorytetowa XII
Poddziałanie 12.2.1

uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020
Przesunięcie alokacji z 11.4.3 na
11.4.2 RIT Południowy.

Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy–
alokacja UE:
692 500,00

Poddziałanie 11.4.2 RIT Południowy–
alokacja UE:
842 111,00

Poddziałanie 11.4.3– alokacja UE:
27 190 221,00

Poddziałanie 11.4.3– alokacja UE:
27 040 610,00

Przesunięcie alokacji z 11.4.3 na
11.4.2 RIT Południowy.

Poddziałanie 12.2.1 – alokacja BP:
461 744,00

Poddziałanie 12.2.1 – alokacja BP:
261 744,00

Przesunięcie środków BP z puli
rewitalizacyjnej na dof. projektów
dedykowanych na pomoc w walce z
COVID-19 w oparciu o zgodę
uzyskaną w piśmie nr DRPIV.635.19.2020.AP z dnia 07.04.2020

13

Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Lp.

1.

Rodzaj wskaźnika,
nr
działania/poddziałania,
nazwa wskaźnika
WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO
VII Regionalny rynek
pracy
Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.1
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych – ZIT

2.

WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO
VII Regionalny rynek
pracy

Dotychczasowy zapis

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
526
247
237
237
210
316
101
104
98
85
[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
260

Nowy zapis

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Uzasadnienie

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

490
230
221
221
196
295
94
97
92
79

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

194
92
88

14

Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu

3.

Poddziałanie 7.1.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych – RIT
WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO
VII Regionalny rynek
pracy
Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.3
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia - konkurs

4.

WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO

122
117
117
104
156
50
51
48
42

88
78
117
38
38
36
32

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

9 041
4 249
4 068
4 068
3 616
5 363
1 716
1 770
1 663
1 468
[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

9 143
4 310
4 126
4 126
3 668
5 440
1 741
1 796
1 687
1 489

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian

15

VII Regionalny rynek
pracy

Poddziałania – w
kolejności od góry]
73
23
24
23

56
18
19
18

wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych

1 421
334
1 338

Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.4
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe EURES
5.

WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO

581
137
548

Poddziałanie 11.4.1
Kształcenie ustawiczneZIT
6.

WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
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XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego

Poddziałania – w
kolejności od góry]

Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych

521
123
490

335
80
316

wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

Poddziałanie 11.4.2
Kształcenie ustawiczneRIT
7.

WSKAŹNIKI REZULTATU
BEZPOŚREDNIEGO
XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]

Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych

7 305
1 719
6 876

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

8 331
1 960
7 841

Poddziałanie 11.4.3
Kształcenie ustawicznekonkurs
8.

Wskaźniki produktu, III
Konkurencyjność MŚP,
Działanie 3.2 Innowacje
w MŚP, str. 49

Brak zapisu

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
w związku z pandemią COVID-19
[przedsiębiorstwa]/Przedsiębiorstwa/Regiony
słabiej rozwinięte/95/LSI/SL2014

Dodanie wskaźnika w odpowiedzi
na pismo Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 22
kwietnia 2020r. dot. sposobu
monitorowania wydatków
związanych z COVID-19
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9.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
VII Regionalny rynek
pracy
Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.1
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych – ZIT

10.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
VII Regionalny rynek
pracy
Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
823
460
24
104
178
764

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
409
227
12
52
88
377

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

ponoszonych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków
polityki spójności UE
Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

767
428
22
96
165
711

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

306
170
9
38
65
282
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pozostających bez pracy
na obszarach
rewitalizowanych – RIT
11.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
VII Regionalny rynek
pracy
Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.3
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
pozostających bez
zatrudnienia - konkurs

12.

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
14 051
7 911
415
1 752
3 063
12 782

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]
14 257
8 000
420
1 774
3 099
12 930

WSKAŹNIKI PRODUKTU
VII Regionalny rynek
pracy

197

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

150

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

Działanie 7.1 Aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu
Poddziałanie 7.1.4
Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób
poszukujących pracy i
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pozostających bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe EURES
13.
Wskaźnik produktu
IX Włączenie społeczne;
Poddziałanie 9.2.8

brak

Wskaźnik produktu
IX Włączenie społeczne;
Poddziałanie 9.2.8

brak

Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

14.

15.

W związku z wprowadzeniem
nowego poddziałania tj.
Poddziałania 9.2.8. Działania na
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie
rzecz ograniczania skutków
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
wystąpienia zagrożenia
COVID-19/szt./regiony słabiej rozwinięte/0/
epidemiologicznego wywołanego
/200/LSI/SL2014
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb
nadzwyczajny – dodano wskaźniki
produktu.
W związku z wprowadzeniem
nowego poddziałania tj.
Poddziałania 9.2.8. Działania na
Wartość wydatków kwalifikowalnych
rzecz ograniczania skutków
przeznaczonych na działania związane z pandemią
wystąpienia zagrożenia
COVID-19 /PLN/regiony słabiej rozwinięte/0/ /70
epidemiologicznego wywołanego
905 779/LSI/SL2014
koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb
nadzwyczajny – dodano wskaźniki
produktu.
Dodanie wskaźnika w związku ze
Nazwa wskaźnika:
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zmianami wprowadzonymi przez
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
COVID-19
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
Jednostka miary: szt.
kwietnia 2020 r.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
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16.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

17.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

18.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

19.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

Nazwa wskaźnika:
Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku
z pandemią COVID-19Jednostka miary: szt.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z
pandemią COVID-19
Jednostka miary: szt.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż
aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory
Jednostka miary: szt.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Liczba zakupionych aparatów do oznaczania
koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w
związku z pandemią COVID-19
Jednostka miary: szt.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):

Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.
Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.
Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.
Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.
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20.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

21.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

(…)

22.
Wskaźnik produktu,
Działanie 10.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia

23.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego

(…)

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego

Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Liczba zakupionych respiratorów w związku z
pandemią COVID-19
Jednostka miary: szt.
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Wartość wydatków kwalifikowalnych
przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19
Jednostka miary: PLN
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
Nazwa wskaźnika:
Liczba osób objętych wsparciem w zakresie
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19
Jednostka miary: osoby
Kategoria regionu: Regiony słabiej rozwinięte
Szacunkowa wartość docelowa (2023):
Źródło: LSI/SL2014
[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.
Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.

Dodanie wskaźnika w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, zgodnie z pismem
DKF-VI.7510.1.2020.DK z 22
kwietnia 2020 r.

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie

22

Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.1
Kształcenie ustawiczneZIT
24.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego
Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.2
Kształcenie ustawiczneRIT

25.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego
Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób
dorosłych

Poddziałania – w
kolejności od góry]

969
228
913

2 369
557
2 230

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
868
204
817

[wszystkie szacowane
wartości docelowe
wskaźników dla tego
Poddziałania – w
kolejności od góry]
12 175
2 865
11 459

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie.

560
131
526

[wszystkie szacowane wartości docelowe
wskaźników dla tego Poddziałania – w kolejności od
góry]

Dostosowanie wartości docelowych
wskaźników do zmian
wprowadzonych w alokacji
przeznaczonej na Poddziałanie.

13 883
3 267
13 067
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Poddziałanie 11.4.3
Kształcenie ustawicznekonkurs
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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.

Rozdział/podrozdział,
nr Osi Priorytetowej,
nr str.

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

II. Kryteria wyboru
projektów
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Czy partnerstwo zostało
zawarte zgodnie z
przepisami art.33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w
perspektywie finansowej
2014-2020?

Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z
przepisami art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020?²¹

Korekta o charakterze technicznym.
Uzupełnienie brzmienia kryterium
zgodnie z wersją uchwały
zatwierdzoną przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 w dniu 7 kwietnia
2020 roku.

Kryteria wyboru
projektów dla działań
wdrażanych przez
Wydział
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

²¹ nie dotyczy procesu oceny projektów
dotyczących działań ukierunkowanych na
poprawę sytuacji epidemiologicznej w
związku z COVID-19.

Kryterium
merytoryczne nr 3
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020
Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
Lp.

Numer działania lub poddziałania,
tytuł lub zakres projektu,
nr str.

Aktualny zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie

1.

10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 19 –
zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec
(etap II), str. 55

Podmiot zgłaszający: Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o.

Podmiot zgłaszający: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).

Dodanie przypisu w
związku z informacją o
zmianie nazwy
wnioskodawcy

Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
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2.

10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 10 w
Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka,
Matejki, Katowicka, str. 55

Podmiot zgłaszający: Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o.
Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).
Podmiot zgłaszający: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).

Dodanie przypisu w
związku z informacją o
zmianie nazwy
wnioskodawcy

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
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art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).
3.

10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 10 w
Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i
Rynku, str. 55

Podmiot zgłaszający: Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o.
Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Podmiot zgłaszający: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).

Dodanie przypisu w
związku z informacją o
zmianie nazwy
wnioskodawcy

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
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drodze sukcesji
uniwersalnej).
4.

10.3.4 Rewitalizacja podobszaru 13 w
Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza,
str. 55

Podmiot zgłaszający: Zakład Budynków
Miejskich Sp. z o.o.
Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Podmiot zgłaszający: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w
drodze sukcesji
uniwersalnej).

Dodanie przypisu w
związku z informacją o
zmianie nazwy
wnioskodawcy

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą: Zakład
Budynków Miejskich Sp. z
o.o.
przypis: Od 30 kwietnia
2020 r. ZBM-Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (w wyniku
połączenia ZBM Sp. z o.o. i
TBS Sp. z o.o. na podstawie
art. 492 §1 pkt 1 KSH w

29

drodze sukcesji
uniwersalnej).
5.

11.1.5, Śląskie. Inwestujemy w
talenty - VI edycja (str. 59)

Produktu - 888

Rezultatu - 758

Dodano nazwy wskaźników
produktu i rezultatu.

Produktu - liczba
uczniów objętych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych
niezbędnych na
rynku pracy w
programie

888

Produktu - liczba
uczniów
objętych
wsparciem
stypendialnym
w programie

888

Rezultatu – liczba
uczniów, którzy
nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne
niezbędne na
rynku pracy po
opuszczeniu
programu

758
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