Zestawienie zmian do RPO WSL 2014-2020 (aktualizacja z dnia 30 czerwca 2021 r.)
OŚ PRIORYTETOWA I NOWOCZESNA GOSPODARKA



Zmiana alokacji w Priorytecie Inwestycyjnym (PI) 1b z kwoty 112 985 658 euro do
kwoty 114 685 658 euro.
Zmiana wartości wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE


Zmiana wartości wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP










Zmiana wartości wskaźników.
Przesunięcie kwoty 26 956 000 euro w ramach Osi III Konkurencyjność MŚP oraz z PI
1b, PI 4e i PI 7b do PI 3c w celu wsparcia przedsiębiorców w walce z negatywnymi
skutkami pandemii COVID-19.
Rozszerzenie interwencji w ramach PI 3c o działania na rzecz wsparcia dla projektów
inwestycyjnych przyczyniających się do utrzymania konkurencyjności MŚP oraz
utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwach jak również dla projektów
realizowanych przez MŚP z wykorzystaniem instrumentów finansowych dotkniętych
skutkami rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-Cov-2.
Dodanie nowego typu przedsięwzięcia pn. Inwestycje w MŚP, w celu przeciwdziałania
negatywnym gospodarczym skutkom spowodowanym rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-Cov-2.
Zmiana w kierunkowych zasadach wyboru operacji w ramach PI 3c odnosząca się do
umożliwienia realizacji projektów ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw
dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.
Modyfikacja planowanego wykorzystania instrumentów finansowych w ramach PI 3c,
w celu umożliwienia wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami rozprzestrzenienia się
koronawirusa SARS-Cov-2.
Dodanie nowych wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA






Usunięcie interwencji w PI 4b i przeniesienie środków na PI 3c na działania związane z
przeciwdziałaniem, zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.
Usunięcie wskaźników przypisanych do PI 4b.
Przesunięcie kwoty 17 mln euro z PI 4e na PI 3c.
Zmiana alokacji w PI 4c z kwoty 257 460 039 euro do kwoty 257 602 039 euro.
Zmiana wartości wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW




Zmiana alokacji w PI 6c z kwoty 52 003 750 euro do kwoty 50 253 750 euro.
Zmiana alokacji w PI 6d z kwoty 34 983 095 euro do kwoty 34 712 095 euro.
Zmiana wartości wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA VI TRANSPORT



Zmiana alokacji w PI 7b z kwoty 353 925 000 euro do kwoty 349 466 618 euro.
Zmiana wartości wskaźnika finansowego.

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY













Rozszerzenie interwencji o działania umożliwiające realizację wsparcia w zakresie
przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
Dodanie nowego typu operacji w PI 8i dot. działań związanych z przeciwdziałaniem,
zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19: instrumenty
dofinansowania wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) na podstawie art. 15 zzb,
15 zzc, 15 zze.
Rozszerzenie katalogu grupy docelowej pn.: (1) Organizacje pozarządowe lub
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie; (2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i
niezatrudniające pracowników (dotyczy wsparcia wskazanego w specustawie,
służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19); (3) Pracownicy mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (dotyczy wsparcia wskazanego w specustawie,
służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19) - z uwagi na potrzebę wsparcia
Powiatowych Urzędów Pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników i
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tzw. instrumentów
dofinansowania.
Przesunięcie środków z Działań: 7.1, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 i 9.2 celem zwiększenia puli
środków przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii – zwiększenie wartości
środków o 19 442 064 EUR.
Zmiana alokacji w PI 8i z kwoty 163 974 543 euro do kwoty 180 797 739 euro
Zmiana alokacji w PI 8v z kwoty 17 263 912 euro do kwoty 17 537 079 euro
Rozszerzenie zapisu w ramach PI 8v (Działanie 7.4, Poddziałanie 7.4.3) w związku z
planowaną realizacją projektu pozakonkursowego przez WUP Katowice.
Dodanie nowych wskaźników.
Zmiana wartości wskaźnika finansowego.

OŚ PRIORYTETOWA VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY






Rozszerzenie interwencji o działania umożliwiające realizację wsparcia w zakresie
przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
Dodanie nowego typu operacji w PI 8vi pn.: „Działania na rzecz ograniczania skutków
wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2”.
Zmiana alokacji na OP VIII w związku z przesunięciem alokacji na OP VII (na PI 8i) w
wysokości 9 986 363 EUR.
Zmiana wartości wskaźników.
Dodanie nowych wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE


















Zmiana alokacji w PI 9i z kwoty 117 654 258 euro do kwoty 110 084 258 euro
Zmiana alokacji w PI 9iv z kwoty 124 786 216 euro do kwoty 127 096 216 euro
Zmiana alokacji w PI 9v z kwoty 31 492 715 euro do kwoty 31 042 715 euro
Rozszerzenie interwencji o działania umożliwiające realizację wsparcia w zakresie
przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach PI 9iv
umożliwiających udzielanie wsparcia w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług
społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych mających na celu ograniczenia skutków
COVID-19 oraz dodanie klauzul, iż działania będą zgodne z ideą deinstytucjonalizacji
oraz, że podejmowana interwencja w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19
oraz jej skutkom będzie podlegać uzgodnieniom z wojewodą.
Dodanie nowego typu operacji w PI 9iv w celu 1 i 2 pn.: „Działania na rzecz
ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego, wywołanego
koronawirusem SARS-CoV-2 - z uwagi na konieczność wsparcia dotyczącego
świadczenia wysokiej jakości usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych
mających na celu ograniczenia skutków COVID-19.
Rozszerzenie katalogu grup docelowych w PI 9iv w celu 1 i 2 pn.: ”Podmioty
realizujące wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19” z uwagi na konieczność wsparcia dotyczącego świadczenia wysokiej
jakości usług społecznych, opiekuńczych i zdrowotnych mających na celu ograniczenia
skutków COVID-19.
Dodanie zapisu o nowym trybie wyboru projektów dla realizacji wsparcia w ramach PI
9iv na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 694), który ma zastosowanie w szczególnych okolicznościach związanych
z ograniczaniem negatywnych skutków wystąpieniem pandemii koronawirusa.
Rozszerzenie interwencji o działania umożliwiające realizację wsparcia w zakresie
przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach PI 9v
(Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie) w zakresie dotyczącym
stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
Dodanie nowego typu operacji w PI 9v pn.: „Działania na rzecz ograniczania skutków
wystąpienia zagrożenia epidemicznego, wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - z
uwagi na konieczność wsparcia dotyczącego stabilności miejsc pracy w sektorze
ekonomii społecznej.
Zmiana wartości wskaźników.
Dodanie nowych wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA




Rozszerzenie zakresu interwencji oraz dodanie nowego typu przedsięwzięcia pn.
Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w
tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego..
Rozszerzenie zapisów dot. kierunkowych zasad wyboru operacji (PI 9a) w zakresie
przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i łagodzeniem
skutków epidemii choroby COVID-19 w ramach trybu nadzwyczajnego.






Zmian alokacji w PI 9a z kwoty 134 739 058 euro do kwoty 133 214 603 euro.
Zmiana alokacji w PI 9bo z kwoty 182 433 082 euro do kwoty 187 436 919 euro.
Zmiana wartości wskaźników.
Dodanie nowych wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO



Zmiana alokacji w PI 10iv z kwoty 84 678 121 euro do kwoty 83 278 121 euro.
Zmiana wskaźnika finansowego z 229 287 231 euro do 227 640 172 euro.

OŚ PRIORYTETOWA XII


Przesunięcia środków finansowych wewnątrz Osi Priorytetowej.

OŚ PRIORYTETOWA XIII


Przesunięcia środków finansowych wewnątrz Osi Priorytetowej.

