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WYKAZ ZMIAN SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020 

 

Wersja XIII – wrzesień 2016 

 

I. Ogólny opis RPO WD oraz głównych zasad jego realizacji 
 
Pkt 3. Opis systemu wyboru projektów: (poprawki od str. 13-16) 
Weryfikacja techniczna wniosków o dofinansowanie w ramach EFRR: 
- usunięto ustęp odnoszący się do etapu weryfikacji technicznej wniosków ze względu na połączenie 
weryfikacji technicznej z oceną formalną. 
  
Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 
- doprecyzowano zapisy dotyczące oceny formalnej ze względu na włączenie weryfikacji technicznej 
wniosków (przeprowadzanej dotychczas poza pracami Komisji Oceny Projektów) do oceny formalnej 
(dokonywanej w ramach Komisji Oceny Projektów).  Na etapie oceny formalnej weryfikowane będzie 
dodatkowo, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera braków 
formalnych i/lub oczywistych omyłek określonych w Regulaminie konkursu. 

II. Szczegółowy opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań 
 

Karta Działania 1.1 

Pkt 4 [Lista wskaźników produktu]: 

- dostosowanie listy wskaźników do aktualizacji WLWK (usunięcie wskaźnika „Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju [zł]” dublującego wskaźnik CI 

27). 

 

Karta Działania 3.5 

Pkt 5 [Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego]: 

- doprecyzowano wskaźniki.  

 

Karta Działania 4.1 

Pkt 19 [Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)]: 
- zmieniono sformułowanie jednego z zapisów. 

 

Karta Działania 4.2 

Pkt 4 [Lista wskaźników produktu]: 

- doprecyzowana zapisy. 

 

Karta Działania 6.3 

Pkt 19 [Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)]: 
- rozszerzono wykaz możliwych podstaw prawnych udzielania wsparcia – dodano art. 55 GBER Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 
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Karta Działania 8.1 

Pkt 11 [Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub 

z innymi PO (jeśli dotyczy)]: 

- doprecyzowano dla rozróżnienia zapisów w zakresie linii demarkacyjnej pomiędzy Działaniem 8.1 i 
Działaniem 8.2, iż grupą docelową są osoby zarejestrowane jako bezrobotne należące do I lub II 
profilu pomocy.    
 

Karta Działania 8.2 

Pkt 7 [Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia]: 

- doprecyzowano zapis dotyczący Grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia z uwagi na 

rozszerzenie zapisu w pkt 11 dotyczącym Mechanizmów powiązania interwencji z innymi działaniami/ 

poddziałaniami. 

 

Pkt 11 [Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub 

z innymi PO (jeśli dotyczy)]: 

- określono demarkację między CT8 i CT9. 

 

Pkt 19 [Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)]: 
- wskazano krajową podstawę prawną.  

 

Karta Działania 8.3 

Pkt 7 [Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia]: 

- doprecyzowano zapis dotyczący Grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia z uwagi na 

rozszerzenie zapisu w pkt 11 dotyczącym Mechanizmów powiązania interwencji z innymi działaniami/ 

poddziałaniami. 

 

Pkt 11 [Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub 

z innymi PO (jeśli dotyczy)]: 

- określono demarkację między CT8 i CT9. 

 
Pkt 19 [Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)]: 
- wskazano krajową podstawę prawną.  

 

Karta Działania 8.4 

Pkt 19 [Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)]: 
- wskazano krajową podstawę prawną.  

 

Karta Działania 9.1 

Pkt 5 [Typy projektów]: 

- z grupy usług o charakterze społecznym wykreślono możliwość organizowania i finansowania 

uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego.  
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Uzasadnienie: pomimo, że powyższe działanie z założenia miało mieć charakter uzupełniający, IZ RPO 

WD, mając na uwadze potrzebę zachowania demarkacji między PI 9i a PI 9iv proponuje usunąć tą 

możliwość aktywizacji z Działania 9.1. 

- z grupy usług o charakterze zawodowym wykreślono możliwość finansowania kursów i szkoleń, 

które pozostają jedynie w usługach o charakterze edukacyjnym.  

Uzasadnienie: w obowiązującej wersji SZOOP kursy i szkolenia ujęte są zarówno w usługach 

zawodowych, jak i społecznych. W pierwszym ogłoszonym konkursie zdecydowano ich przynależność 

do grupy usług społecznych. Tym samym wymagana jest korekta w SZOOP. 

 

Pkt 7 [Grupa docelowa] 

- dodano doprecyzowanie o I oraz II profil osób bezrobotnych. 

 

Pkt 14 [Limity i ograniczenia w realizacji projektów] 

- dookreślono demarkację pomiędzy CT9 (Działanie 9.1. typ B) oraz CT10 w zakresie aktywizowania 

uczniów, którzy przebywają w MOS, MOW, ZP, SdN. 

 

Karta Działania 10.1 

Pkt 5 [Typy projektów] 

- doprecyzowano sformułowanie odnoszące się do zajęć dodatkowych w ramach typu projektu 10.1.B 

oraz sformułowanie dotyczące doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w ramach 

typu projektu 10.1.C oraz sformułowanie dotyczące kompetencji lub kwalifikacji w zakresie 

pedagogiki specjalnej przy opisie preferencji projektów. 

Uzasadnienie: doprecyzowania dokonano na podstawie nowych Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020, zatwierdzonych 6 września 2016 r. 

 

Pkt 14 [Limity i ograniczenia w realizacji projektów] 

- doprecyzowano zapis dotyczący zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej w gminie/na 

terenie miasta, w których są one tworzone oraz zapis dotyczący doskonalenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz zapis dotyczący realizacji zajęć dodatkowych w OWP 

oraz zapisy dotyczące zasad korzystania z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych 

miejsc przedszkolnych, a także usunięto powtarzający się akapit dotyczący doskonalenia 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli. 

Uzasadnienie: doprecyzowania dokonano na podstawie nowych Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020, zatwierdzonych 6 września 2016 r. 

 

Karta Działania 10.2 

Pkt 5 [Typy projektów] 

- dookreślono sformułowanie zewnętrznego otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty jako 

otoczenie społeczno-gospodarcze w podpunkcie g) typu 10.2.A 

- dokonano poprawki stylistycznej w punkcie j) typu 10.2.A 

- usunięto naukę programowania z podpunktu k) typu 10.2.A 

- dodano doprecyzowanie języki obce „nowożytne” w typie projektu 10.2.C 
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- doprecyzowano sformułowanie „dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” w 

typie projektu 10.2.D i 10.2.E i 10.2.H 

- doprecyzowano zapisy odnoszące się do doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w typie projektu 10.2.G i 10.2.H 

 

Pkt 14 [Limity i ograniczenia w realizacji projektów] 

- dookreślono demarkację pomiędzy CT9 (Działanie 9.1. typ B) oraz CT10 w zakresie aktywizowania 

uczniów, którzy przebywają w MOS, MOW, ZP, SdN. 

- zmieniono zapis dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie jako okresu do którego należy 

odnieść 12 miesięcy dotychczasowej działalności 

- doprecyzowano zapisy dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi. 

 

Uzasadnienie: doprecyzowań i zmian dokonano na podstawie nowych Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020, zatwierdzonych 6 września 2016 r. 

 

Karta Działania 10.4 

Pkt 14 [Limity i ograniczenia w realizacji projektów] 

- dookreślono demarkację pomiędzy CT9 (Działanie 9.1. typ B) oraz CT10 w zakresie aktywizowania 

uczniów, którzy przebywają w MOS, MOW, ZP, SdN. 

 

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
RPO WD 2014-2020: 
Lista wskaźników produktu 

Działanie 1.1: dostosowanie listy wskaźników do aktualizacji WLWK (usunięcie wskaźnika „Inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju [zł]” dublującego 

wskaźnik CI 27) 

 
Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu 
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 
Działanie 5.1.2 projekt pn. „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we 

Wrocławiu” uszczegółowiono tytuł projektu poprzez dodanie sformułowania „etap I”. 

Działanie 5.2.1 projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica II Etap” 

zmieniono wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowanie. 

Powyższe zmiany zostały zatwierdzone przez ZWD 17.08.2016 r. 

 
Załącznik nr 6 Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020 

Decyzją IZ RPO WD począwszy od naborów ogłaszanych we wrześniu, następuje wyłączenie z 

kwalifikowalności wydatków dot. zakupu gruntu w projektach objętych pomocą publiczną (w tym 

częściowo objętych pomocą publiczną) – tam, gdzie występuje efekt zachęty. Takie podejście 

związane jest ze stanowiskiem UOKiK-u (w załączeniu) i rekomendacją MR. Odpowiednie zapisy 

wprowadzono w brzmieniu załącznika. 

 

 



5 

 

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2 B  

Dodanie zapisu, analogicznego do zapisu działania 1.5 
• Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji 
początkowej. 
• Połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) pkt. Art. 14 GBER 
 
6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

Ujednolicenie –zgodnie z typem projektu 6.3.A - kwalifikowania wydatków na część administracyjną. 

„Wydatki na części związane z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych 

w projekcie budynkach/obiektach (schemat 6.3.A).” 

 

 


