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

Lp. Rozdział/podrozdział, nr Osi 

Priorytetowej, 

 Nr Działania pkt w tabeli, nr 

str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  I.2 Opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

Tabela – kolumna: Numer i 

nazwa przyporządkowanego 

działania  

 

Działanie 9.1 Aktywna 

integracja 

 

Str. 11 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 Regionalne 

wsparcie integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym 

na terytorium Ukrainy  – tryb 

nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - Regionalne 

wsparcie integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy  – tryb 

nadzwyczajny. Reintegracja społeczno-

zawodowa osób uciekających z terenu 

Ukrainy w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, przebywających 

na terenie województwa śląskiego, 

prowadzona przez Centra Integracji 

Społecznej i Kluby Integracji Społecznej 

ukierunkowana na podjęcie  

aktywności zawodowej. Centra 

Integracji Społecznej oraz Kluby 

Integracji Społecznej z racji 

wykonywanych zadań są w stanie 

przygotować obywateli Ukrainy do 

płynnego wejścia na polski rynek pracy 

wyposażając ich  w nowe kompetencje 

zawodowe przy zapewnieniu wsparcia 

psychologicznego, niezbędnego ze 

względu na doświadczenie wojny. 

Objęcie w projekcie wsparciem także 
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dzieci umożliwi kształtowanie 

kompetencji zawodowych we 

właściwych warunkach. Włączenie do 

oferty zajęć z języka polskiego 

przyspieszy z kolei proces reintegracji 

społecznej i zawodowej. 

Kompleksowość wsparcia zostanie 

zapewniona przez możliwość 

skorzystania z poradnictwa 

specjalistycznego i prawnego w 

sytuacji bardziej skomplikowanych 

przypadków 

2.  I.2 Opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

Tabela – kolumna: Numer i 

nazwa przyporządkowanego 

działania  

 

Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 Usługi 

społeczne na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

Ukrainy- tryb nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.2.10 - Usługi społeczne 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy- tryb 

nadzwyczajny. Powyższe wynika z 

pilnej potrzeby realizacji działań na 

rzecz wsparcia ukraińskich rodzin, 

które przybyły na terytorium 

województwa śląskiego uciekając 

przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 

Rodziny te mają za sobą traumatyczne 

przeżycia, znajdują się w sytuacji 

kryzysu zarówno bytowego, jak i 

emocjonalnego czy psychicznego. 

Problemy takie jak: rozdzielenie 

rodziny, konieczność zaadaptowania 

do nowych warunków, nieznajomość 
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Str. 12 języka polskiego, trudności 

komunikacyjne, brak środków 

finansowych, brak pracy i niepewne 

pespektywy na przyszłość powodują 

ogromny stres i zaburzenia w 

funkcjonowaniu członków rodzin. W 

odpowiedzi na te problemy planuje się 

wdrożenie działań z zakresu pracy z 

rodziną, specjalistycznego 

poradnictwa, wsparcia 

psychologicznego i terapeutycznego, 

wsparcia językowego i integracyjnego 

dla rodzin ukraińskich. Jednocześnie 

przewiduje się wsparcie w opiece i 

wychowaniu dzieci poprzez m.in. 

terapię, korepetycje, wsparcie 

językowe, działania środowiskowe i 

integracyjne. Możliwe będzie również 

rozszerzenie oferty wsparcia lub 

utworzenie nowych miejsc w 

placówkach wsparcia dziennego. 

Zidentyfikowano także potrzebę w 

zakresie szkolenia kadr pracujących 

bezpośrednio z grupą docelową 

(szkolenia językowe, psychologiczne 

oraz superwizja). W projektach 

dopuszczona będzie również 

możliwość uzupełnienia wsparcia o 

elementy pracy socjalnej jak również 

zatrudnienie osób świadczących  

wsparcie językowe w celu niwelowania 
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barier komunikacyjnych.  Celem 

projektów będzie przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom społecznym 

zaistniałej sytuacji i pomoc w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez ukraińskie 

rodziny przebywające na terytorium 

województwa śląskiego. 

3.  I. Ogólny opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

I.2 Opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

Str. 13 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 Rozwój 

mieszkalnictwa o charakterze 

socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla 

obywateli Ukrainy 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

4.  I.2 Opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

Oś priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

 

Brak zapisu  Poddziałanie 11.1.6 Wzrost 

dostępności do edukacji ogólnej 

dla uczniów z Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało w SZOOP nowe 

Poddziałanie 11.1.6 - Wzrost 

dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny. 

 

W związku z  atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę i napływem 

uchodźców na teren województwa 

śląskiego,  a tym samym z 
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Tabela – kolumna: Numer i 

nazwa przyporządkowanego 

działania  

 

Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

s. 14 

koniecznością przyjmowania dzieci i 

młodzieży ukraińskiej do szkół 

podstawowych i liceów 

ogólnokształcących, niezbędne jest 

zapewnienie tej grupie osób wsparcia. 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, 

do najpilniejszych potrzeb należy 

doposażenie placówek w sprzęt ICT 

oraz zakup pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do prowadzenia zajęć 

(słowników, podręczników, materiałów 

biurowych, pomocy dwujęzycznych, 

translatorów mowy).  

Ze względu na specyfikę grupy 

docelowej konieczne jest wsparcie 

językowe poprzez zajęcia dodatkowe z 

języka polskiego dla uczniów 

ukraińskich oraz zatrudnianie 

asystentów międzykulturowych. 

Konieczne jest również stworzenie 

warunków do nauki nowoprzybyłym 

uczniom poprzez prace związane z 

dostosowaniem lub adaptacją 

pomieszczeń. Zaistniała sytuacja 

wymaga również zapewnienia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
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5.  I.4 Informacje nt. sposobu i 

źródeł finansowania osi 

priorytetowych 

Str.24  

W związku z aktualizacją Programu 

uwzględniającą środki z REACT-EU 

alokacja środków unijnych w 

Programie została zwiększona o  

40 520 285 EUR z EFRR. 

W związku z aktualizacją Programu 

uwzględniającą środki z REACT-EU 

alokacja środków unijnych w 

Programie została zwiększona o  

52 795 817 EUR z EFRR. 

Kwota środków REACT-EU została 

zwiększona poprzez dodanie drugiej 

transzy. 

6.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka 

Pkt. 4  

Str. 27 

167 485 658 162 435 658 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

7.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.1 Kluczowa dla regionu 

infrastruktura badawcza 

Pkt 10 

Str. 29 

47 800 000 47 000 000 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

8.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.2 Badania, rozwój i 

innowacje w 

przedsiębiorstwach, pkt 10, 

str. 38 

101 503 992,00 (w tym wspólne 

przedsięwzięcie 50 000 000 PLN) 

97 803 992,00 (w tym wspólne 

przedsięwzięcie 50 000 000 PLN) 

Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 

9.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.4 Wsparcie ekosystemu 

17 231 666,00 16 681 666 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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innowacji, pkt 10, Działanie 

1.4 

Str.59 

10.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.4 Wsparcie ekosystemu 

innowacji, pkt 10, 

Poddziałanie 1.4.1, str. 59 

1 350 000,00 

 

1 090 000,00 

 

Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 

 

11.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.4 Wsparcie ekosystemu 

innowacji 

Pkt 10 Poddziałania 1.4.2 

Str. 59 

15 506 666 15 266 666 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

12.  II.1 Oś Priorytetowa I 

Nowoczesna gospodarka, 

II.1.4 Wsparcie ekosystemu 

innowacji 

Pkt 10 Poddziałania 1.4.3 

Str. 59 

375 000 325 000 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

13.  II.2 Oś priorytetowa II 

Cyfrowe śląskie 

Pkt 4 

96 000 000 101 050 000 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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Str. 68 

14.  II.2 Oś priorytetowa II 

Cyfrowe śląskie 

II.2.1 Wsparcie rozwoju 

cyfrowych usług publicznych 

Pkt 10 

Str. 70 

96 000 000 101 050 000 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

15.  II.2 Oś Priorytetowa II 

Cyfrowe śląskie 

II.2.1 Wsparcie rozwoju 

cyfrowych usług publicznych 

Pkt 29 Opis działania i 

dodatkowe wyjaśnienia str. 

74-75 

Brak zapisów Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

Dodano w celu ujednolicenia zapisów z 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020 

16.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP 

Pkt 4  

Str. 77 

354 173 335 339 633 335 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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17.  II.3.1 Poprawa warunków do 

rozwoju MŚP 

Pkt 10 

Str. 79 

Działanie 3.1 – 13 329 918 

Poddziałanie 3.1.1 – 12 605 918 

Poddziałanie 3.1.2 – 724 000 

Działanie 3.1 – 12 099 918 

Poddziałanie 3.1.1 – 11 415 918 

Poddziałanie 3.1.2 – 684 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

18.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP, II.3.2 

Innowacje w MŚP, pkt 10, 

Działanie 3.2, 

str. 87 

227 208 514,00 214 748 514,00 Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 

19.  Rozdział II.3.4, 

Oś Priorytetowa III,  

Działanie 3.4,  

pkt. 25,  

str. 104 

124 000 000 91 000 000 

 

Korekta wartości alokacji na IF  

W wersji 19.1 SZOOP zwiększono 

wartości alokacji na działanie o 33 mln 

EUR w związku z rezygnacją wdrażania 

IF w działaniu 4.2. 

W wersji 19.3 SZOOP alokację w 

wysokości 33 mln EUR przeniesiono z 

działania 3.4 (IF) na działanie 3.2 

(dotacje) w związku z czym 

skorygowano wartość alokacji w 

działaniu 3.4 w polu 10 „Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot 

UE (EUR)”, ale nie skorygowano 

wartości w polu 25 „Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe (EUR)”. Błąd 

ten pojawiał się w kolejnych wersjach 

SZOOP do dziś dnia. 
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20.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP, II.3.5 

Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, pkt 4, 

Poddziałanie 3.5.3, str. 105 

Liczba imprez targowych, w 

których Wnioskodawca wziął 

udział jako wystawca 

Liczba pozyskanych/zakupionych 

usług doradczych 

Brak zapisu 

Brak zapisu 

Wskaźniki zostały wprowadzone do 

SZOOP w lutym 2020 r. (v. 19.0) i miały 

zostać uwzględnione w drugim 

konkursie z poddziałania 3.5.3, który 

był planowany do ogłoszenia w 

marcu/kwietniu 2020 r. Ze względu na 

wybuch epidemii COVID-19 ŚCP 

podjęło decyzję o rezygnacji z tego 

konkursu i przeznaczenia środków na 

konkurs „covidowy” z działania 3.2. 

21.  II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP, II.3.5 

Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, pkt 10, 

Poddziałanie 3.5.1, str. 106 

4 650 000,00 4 538 000,00 Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 

22.   

II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP, II.3.5 

Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, pkt 10, 

Poddziałanie 3.5.2, str. 106 

4 550 000,00 4 188 000,00 Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 
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23.   

II.3 Oś Priorytetowa III 

Konkurencyjność MŚP, II.3.5 

Umiędzynarodowienie 

gospodarki regionu, pkt 10, 

Poddziałanie 3.5.3, str. 106 

2 070 000,00 1 694 000,00 Aktualizacja kwoty alokacji zgodnie z 

przyjętym RPO WSL 2014-2020 z dn. 

22 lipca 2022 r. 

24.  II.4 Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

Pkt 4 

Str. 113 

815 166 037 820 876 037 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

25.  II.4 Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

II.4.1 Odnawialne źródła 

energii 

Pkt 10 

Str. 116 

Działanie 4.1 – 102 013 372 

Poddziałanie 4.1.1 – 31 829 363 

Poddziałanie 4.1.2 – 14 584 009 

Poddziałanie 4.1.3 – 55 600 000 

Działanie 4.1 – 110 858 372 

Poddziałanie 4.1.1 – 36 229 363 

Poddziałanie 4.1.2 – 14 584 009 

Poddziałanie 4.1.3 – 60 045 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

26.  II.4 Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.3 – 251 602 039 

Poddziałanie 4.3.1 – 126 886 742 

Poddziałanie 4.3.2 – 77 215 297 

Działanie 4.3 – 249 602 039 

Poddziałanie 4.3.1 – 124 886 742 

Poddziałanie 4.3.2 – 77 215 297 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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II.4.3 Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 

Pkt 10 

Str. 127 

Poddziałanie 4.3.3 – 6 800 000 

Poddziałanie 4.3.4 – 40 700 000 

Poddziałanie 4.3.3 – 6 800 000 

Poddziałanie 4.3.4 – 40 700 000 

27.  II.4 Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

II.4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie 

Pkt 10 

Str.151 

Działanie 4.5 – 440 967 805 

Poddziałanie 4.5.1 – 339 666 143 

Poddziałanie 4.5.2 – 65 901 662 

Poddziałanie 4.5.3 – 35 400 000 

Działanie 4.5 – 446 162 805 

Poddziałanie 4.5.1 – 344 861 143 

Poddziałanie 4.5.2 – 65 901 662 

Poddziałanie 4.5.3 – 35 400 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

28.  II.4 Oś priorytetowa IV 

Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i 

gospodarka niskoemisyjna 

II.4.6 Czyste powietrze 

Pkt 10 

Str. 163 

Działanie 4.6 - 15 182 821 

Poddziałanie 4.6.1 – 15 182 821 

Działanie 4.6 – 8 852 821 

Poddziałanie 4.6.1 – 8 852 821 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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29.  II.5 Oś priorytetowa V 

Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 

zasobów 

Pkt 4 

Str. 176 

202 847 836 199 637 836 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

30.  II.5 Oś priorytetowa V 

Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 

zasobów 

II.5.1 Gospodarka wodno-

ściekowa 

Pkt 10 

Str.178 

Działanie 5.1 – 88 709 292 

Poddziałanie 5.1.1 – 41 822 898 

Poddziałanie 5.1.2 – 46 886 394 

Działanie 5.1 – 87 909 292 

Poddziałanie 5.1.1 – 41 822 898 

Poddziałanie 5.1.2 – 46 086 394 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

31.  II.5 Oś priorytetowa V 

Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 

zasobów 

II.5.2 Gospodarka odpadami 

Pkt 10 

Str. 186 

Działanie 5.2 – 23 372 699 

Poddziałanie 5.2.1 – 18 715 100 

Poddziałanie 5.2.2 – 4 657 599 

Działanie 5.2 – 22 932 699 

Poddziałanie 5.2.1 – 18 595 100 

Poddziałanie 5.2.2 – 4 337 599 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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32.  II.5 Oś priorytetowa V 

Ochrona środowiska i 

efektywne wykorzystanie 

zasobów 

II.5.4 Ochrona 

różnorodności biologicznej 

Pkt 10 

Str. 203 

Działanie 5.4 – 36 512 095 

Poddziałanie 5.4.1 – 3 925 595 

Poddziałanie 5.4.2 – 366 500 

Poddziałanie 5.4.3 – 32 220 000 

Działanie 5.4 – 34 542 095 

Poddziałanie 5.4.1 – 2 625 595 

Poddziałanie 5.4.2 – 366 500 

Poddziałanie 5.4.3 – 31 550 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

33.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

Pkt. 4 

Str. 225 

233 195 818 221 199 718 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

34.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

Pkt 10 

Str. 230 

Działanie 7.1 – 50 783 487 

Poddziałanie 7.1.1 – 2 397 000 

Poddziałanie 7.1.2 – 934 500 

Poddziałanie 7.1.3 – 46 948 987 

Poddziałanie 7.1.4 – 503 000 

Działanie 7.1 – 49 163 487 

Poddziałanie 7.1.1 – 2 197 000 

Poddziałanie 7.1.2 – 934 500 

Poddziałanie 7.1.3 – 45 528 987 

Poddziałanie 7.1.4 – 503 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

35.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.2 Poprawa zdolności do 

zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i 

130 014 252 EUR 122 624 252 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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pozostających bez 

zatrudnienia 

Pkt 10 

Str. 239 

36.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.3 Wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej 

Pkt 10 

Str. 244 

Działanie 7.3 – 30 088 800 

Poddziałanie 7.3.1 – 2 575 625 

Poddziałanie 7.3.2 – 1 558 334 

Poddziałanie 7.3.3 – 25 954 841 

Działanie 7.3 – 29 488 800 

Poddziałanie 7.3.1 – 2 325 625 

Poddziałanie 7.3.2 – 1 408 334 

Poddziałanie 7.3.3 – 25 754 841 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

37.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.4 Wspomaganie 

procesów adaptacji do 

zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu 

outplacementu) 

Pkt 10 

Str. 253 

Działanie 7.4 – 17 537 079 

Poddziałanie 7.4.1 – 1 064 717 

Poddziałanie 7.4.2 – 14 583 473 

Poddziałanie 7.4.3 – 1 888 889 

Działanie 7.4 – 16 837 079 

Poddziałanie 7.4.1 – 1 064 717 

Poddziałanie 7.4.2 – 13 883 473 

Poddziałanie 7.4.3 – 1 888 889 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 



 

 

17 

38.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe  

pkt. 7,  

str. 261 

Osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, tj. osoby 

bezrobotne, bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują 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, a także 

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; 

  

Zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze 

Osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, tj. osoby 

bezrobotne, bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują 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, a także 

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; 

- Osoby uciekające z terenu 

Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

które przybyły legalnie na 

Zmiana grupy docelowej poprzez 

dopisanie nowej kategorii zgodnie ze 

zmianami w Programie. 
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rynku pracy na lata 2014-2020,  

wsparcie udzielane będzie osobom 

w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020,  

wsparcie udzielane będzie osobom 

w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

39.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe  

pkt. 10,  

str. 261 

4 772 200 3 086 100 Zmiana wartości alokacji zgodnie ze 

zmianami w Programie 

40.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.5 Wsparcie osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

4 772 200 € 3 086 100 Zmiana wartości alokacji zgodnie ze 

zmianami w Programie 
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pkt. 25,  

str. 263 

41.  II.7 Oś Priorytetowa VII 

Regionalny rynek pracy 

II.7.5, Wsparcie osób 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez 

instrumenty finansowe 

pkt. 28,  

str. 264 

Osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, tj. osoby 

bezrobotne, bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują 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, a także 

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 

Osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, tj. osoby 

bezrobotne, bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują 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, a także 

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 

Zmiana grupy docelowej poprzez 

dopisanie nowej kategorii zgodnie ze 

zmianami w Programie. 
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Zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 

wsparcie udzielane będzie osobom 

w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

- Osoby uciekające z terenu 

Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 

wsparcie udzielane będzie osobom 

w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 

urodzin). 

42.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

Pkt 4 

Str. 266 

162 237 482 167 331 182 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

43.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.1 Wspieranie rozwoju 

warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego 

 

Osoby podejmujące pracę po 

przerwie związanej z urodzeniem 

dziecka i/lub wychowujące dzieci 

do lat 3; 

Osoby zatrudnione, wychowujące 

dzieci do lat 3; 

Osoby podejmujące pracę po 

przerwie związanej z urodzeniem 

dziecka i/lub wychowujące dzieci 

do lat 3; 

Osoby zatrudnione, wychowujące 

dzieci do lat 3; 

Z uwagi na możliwość objęcia 

wsparciem w dotychczas 

realizowanych projektach osób 

uciekających z Ukrainy, rozszerzono 

grupę docelową. 
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7.Grupa docelowa 

 

Str. 268 

Osoby, które są poza rynkiem 

pracy ze względu na konieczność 

opieki nad dzieckiem do lat 3. 

 

Osoby, które są poza rynkiem pracy 

ze względu na konieczność opieki 

nad dzieckiem do lat 3; 

Osoby uciekające z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

 

44.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.1 Wspieranie rozwoju 

warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego 

Pkt 10. Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot UE (EUR) 

Str. 268 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 8.1 - 35 507 032 

Poddziałanie 8.1.1 - 1 617 941 

Poddziałanie 8.1.2 - 514 950 

Poddziałanie 8.1.3 - 33 374 141 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 8.1 -32 934 032 

Poddziałanie 8.1.1 - 1 617 941 

Poddziałanie 8.1.2 - 514 950 

Poddziałanie 8.1.3 - 30 801 141 

Przesunięcie środków do Działania 8.2 

oraz Działania 9.1 i 9.2. Zmiany 

finansowe wprowadza się w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.1 i 9.2 jak również celem 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Działania 8.2 i 9.2. 

45.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.2 Wzmacnianie 

potencjału adaptacyjnego 

Pracownicy przedsiębiorstw1 

sektora MŚP; 

Kadra zarządzająca 

przedsiębiorstwem sektora MŚP,  

Pracownicy przedsiębiorstw2 

sektora MŚP; 

Kadra zarządzająca 

przedsiębiorstwem sektora MŚP, w 

tym osoby uciekające z terenu 

Z uwagi na możliwość objęcia 

wsparciem w dotychczas 

realizowanych projektach osób 

uciekających z Ukrainy, rozszerzono 

grupę docelową. 

                                                           
1 W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r., poz. 646.) – dotyczy całego Działania 8.2, ilekroć jest mowa o przedsiębiorcy. 
2 W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r., poz. 646.) – dotyczy całego Działania 8.2, ilekroć jest mowa o przedsiębiorcy. 
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przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich 

pracowników 

Pkt 7 

Str. 275 

Z wyłączeniem osób odbywających 

karę pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r 

Z wyłączeniem osób odbywających 

karę pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

 

46.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.2 Wzmacnianie 

potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich 

pracowników 

 

Pkt 10 

Działanie 8.2 – 97 091 778 

Poddziałanie 8.2.1 – 1 611 293 

Poddziałanie 8.2.2 – 383 270 

Poddziałanie 8.2.3 – 95 097 215 

Działanie 8.2 – 106 749 878 

Poddziałanie 8.2.1 – 1 611 293 

Poddziałanie 8.2.2 – 383 270 

Poddziałanie 8.2.3 – 104 755 315 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

47.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.2 Wzmacnianie 

potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, 

Brak zapisu Planowane jest również 

przeprowadzenie naboru 

uczestników projektu w ramach 

Podmiotowego Systemu 

Finansowania w ramach działań 

ukierunkowanych na wsparcie 

osób uciekających z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji 

Z uwagi na planowane rozszerzenie 

zakresu wsparcia dla osób uciekających 

z Ukrainy. 
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przedsiębiorców i ich 

pracowników 

Pkt 29 

Str. 280 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. Projekt 

przewiduje wyłącznie szkolenia o 

charakterze zawodowym oraz z 

języka polskiego, na które kieruje 

pracodawca, które wybierane będą 

z Bazy Usług Rozwojowych. 

48.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.3 Poprawa dostępu do 

profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu i powrót do 

pracy 

7.Grupa docelowa 

Str. 283 

Osoby w wieku aktywności 

zawodowej. 

Osoby w wieku aktywności 

zawodowej, w tym osoby 

uciekające z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

Z uwagi na możliwość objęcia 

wsparciem w dotychczas 

realizowanych projektach osób 

uciekających z Ukrainy, rozszerzono 

grupę docelową. 

 

49.  II.8 Oś Priorytetowa VIII 

Regionalne kadry gospodarki 

opartej na wiedzy  

II.8.3 Poprawa dostępu do 

profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 8.3 -29 638 672 

Poddziałanie 8.3.1 - 0 

Poddziałanie 8.3.2 - 29 638 672 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 8.3 - 27 647 272 

Poddziałanie 8.3.1 - 0 

Poddziałanie 8.3.2 - 27 647 272 

Przesunięcie środków do Działania 8.2 

oraz Działania 9.1 i 9.2. Zmiany 

finansowe wprowadza się w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.1 i 9.2 jak również celem 
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zatrudnieniu i powrót do 

pracy 

Pkt. 10.  

Str. 282 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Działania 8.2 i 9.2. 

50.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

Punkt 4. 

s. 291 

271 118 189 278 667 479 Przesunięcie środków z Osi 

Priorytetowej VII i VIII do Osi 

Priorytetowej IX. Zmiany finansowe 

wprowadza się w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysy 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy jak również celem 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Osi Priorytetowej IX 

51.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

Pkt 1.  

s. 292 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 Regionalne 

wsparcie integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym 

na terytorium Ukrainy  – tryb 

nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.1.7 - Regionalne 

wsparcie integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy  – tryb 

nadzwyczajny  

52.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

Pkt. 2. 

Poddziałanie 9.1.3  

Poddziałanie 9.1.5 

 

• Wzrost zdolności do 

zatrudnienia osób wykluczonych i 

Poddziałanie 9.1.3  

Poddziałanie 9.1.5 

Poddziałanie 9.1.7 

 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.1.7 – określono Cel/e 

szczegółowy/e działania/ poddziałania. 
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 s. 292 zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

• Wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych  

zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne 

• Wzrost zdolności do 

zatrudnienia osób wykluczonych i 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

• Wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych  

zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne 

53.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 4. 

 s. 294 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

 

Liczba osób, którym udzielono 

ochrony czasowej w związku z 

wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie. 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w  Ukrainie 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.1.7 – określono 

wskaźniki produktu dla tego 

poddziałania. 

54.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 5.  

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

 

Wsparcie integracji społeczno-

zawodowej oraz działania 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.1.7 - określono typy 

projektów dla tego poddziałania. 
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 s. 296 środowiskowe przy udziale 

podmiotów reintegracji. 

55.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 6. 

 s. 296 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

 

Samorząd Województwa Śląskiego 

– Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7  - określono typ 

beneficjenta dla tego poddziałania. 

56.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 7.  

 s. 297 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

 

• osoby uciekające z terenu 

Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

oraz ich otoczenie 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - określono grupę 

docelową dla tego poddziałania. 

57.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

 

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - doprecyzowano 

zapisy odnośnie Instytucji 

Pośredniczącej dla tego poddziałania. 
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Pkt 8. 

s. 298 

58.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 10.  

 s. 298 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Działanie 9.1 - 110 084 258 

Poddziałanie 9.1.1 - 7 506 915 

Poddziałanie 9.1.2 - 4 325 930 

Poddziałanie 9.1.3 - 3 916 000 

Poddziałanie 9.1.4 - 970 000 

Poddziałanie 9.1.5 - 60 954 154 

Poddziałanie 9.1.6 - 32 411 259 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Działanie 9.1 - 112 643 258 

Poddziałanie 9.1.1 - 7 348 915 

Poddziałanie 9.1.2 - 4 259 930 

Poddziałanie 9.1.3 - 3 693 000 

Poddziałanie 9.1.4 - 966 000 

Poddziałanie 9.1.5 - 60 711 154 

Poddziałanie 9.1.6 - 31 954 259 

Poddziałanie 9.1.7 - 3 710 000 

Przesunięcie środków z Działania 7.2 

oraz Działania 8.1 i 8.3. Zmiany 

finansowe wprowadza się celem 

wyodrębnienia alokacji dla nowego 

poddziałania 9.1.7 w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy jak również celem 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Działania 9.1 

59.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 12.  

s. 299 

Brak zapisu Poddziałanie 9.1.7 

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - doprecyzowano 

zapisy dot. Instrumentów 

terytorialnych dla tego poddziałania. 
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60.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 13. 

s. 299 

Brak zapisów Poddziałanie 9.1.7 

 

Tryb nadzwyczajny 

 

Podmioty odpowiedzialne za nabór 

i ocenę wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - wskazano tryb 

wyboru projektów oraz podmiot 

odpowiedzialny za nabór i ocenę 

wniosków dla tego poddziałania. 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego – więc nie wskazano 

podmiotu odpowiedzialnego za 

przyjmowanie protestów. 

61.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 15.  

s. 300 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.3 

Poddziałanie 9.1.5 

 

Wartość wydatków w ramach 

cross-financingu nie może 

stanowić więcej niż 20% 

finansowania unijnego 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.3 

Poddziałanie 9.1.5 

Poddziałanie 9.1.7 

 

Wartość wydatków w ramach 

cross-financingu nie może stanowić 

więcej niż 20% finansowania 

unijnego 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - wskazano warunki 

i planowany zakres stosowania cross-

financingu (%) 
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62.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 16.  

 

s. 301 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.3 

Poddziałanie 9.1.5 

  

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 

40% finansowania unijnego, z 

uwzględnieniem odpowiednich 

zapisów pkt. 15 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.3 

Poddziałanie 9.1.5 

Poddziałanie 9.1.7 

  

Cross-financing i środki trwałe 

stanowią łącznie nie więcej niż 40% 

finansowania unijnego, z 

uwzględnieniem odpowiednich 

zapisów pkt. 15 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - wskazano 

dopuszczalną maksymalną wartość 

zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych 

63.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Pkt 21. s. 302 

Poddziałanie 9.1.6 

  

Do 85%. Maksymalny % poziomu 

dofinasowania określony jest 

zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego 

dotyczącymi zasad udzielania  

pomocy publicznej. 

Poddziałanie 9.1.6 

Poddziałanie 9.1.7 

  

Do 85%. Maksymalny % poziomu 

dofinasowania określony jest 

zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego 

dotyczącymi zasad udzielania  

pomocy publicznej. 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 - wskazano 

maksymalny  

% poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

(środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa 

lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą 

instytucję) 

64.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

 

Poddziałanie 9.1.6 

 

Poddziałanie 9.1.6 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.1.7 – wskazano 

minimalny wkład własny beneficjenta 

jako % wydatków kwalifikowalnych 
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Pkt 22. 

s. 302 

 

15% 

Poddziałanie 9.1.7  

15% 

 

65.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 1. 

s. 305 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10  Usługi 

społeczne na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

Ukrainy - tryb nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - Usługi społeczne 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy - tryb 

nadzwyczajny. 

66.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 2. 

 

 s. 305 

Poddziałanie 9.2.4 

Poddziałanie 9.2.5 

Poddziałanie 9.2.7  

Poddziałanie 9.2.9 

 

Wzrost dostępności i jakości usług 

społecznych zapobiegających 

ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu 

Poddziałanie 9.2.4 

Poddziałanie 9.2.5 

Poddziałanie 9.2.7 

Poddziałanie 9.2.9 

Poddziałanie 9.2.10  

 

Wzrost dostępności i jakości  

usług społecznych  

zapobiegających ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 – określono Cel/e 

szczegółowy/e działania/ poddziałania. 
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67.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 4. 

 s. 308 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 

 

1.  Liczba osób, którym udzielono 

ochrony czasowej w związku z 

wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie  

2. Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - określono 

wskaźniki produktu dla tego 

poddziałania: 

- wskaźnik: Liczba osób, którym 

udzielono ochrony czasowej w związku 

z wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie – zgodnie z 

pismem MFiPR z dnia 27.05.2022, znak 

sprawy: DZF-VI.6510.11.2022.IS.; 

  

- wskaźnik: Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania mające na celu łagodzenie 

kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie 

- zgodnie z pismem MFiPR z dnia 30.03 

2022, znak sprawy: DZF-

VI.6510.5.2022.IS. oraz pismem MFiPR 

z dnia 27.05.2022, znak sprawy: DZF-

VI.6510.11.2022.IS. 

68.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 5. 

 s. 313 

Poddziałanie 9.2.5 

 

1. Działania w zakresie  

podniesienia jakości i dostępności 

usług wsparcia rodziny oraz pieczy 

Poddziałanie 9.2.5 

 

1. Działania w zakresie 

podniesienia jakości i  

dostępności usług wsparcia  

 

Skorygowano omyłkę pisarską w 

zakresie numeracji typów projektów 

poddziałania 9.2.5.  
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zastępczej, wspierające proces 

deinstytucjonalizacji, w tym:  

a. tworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej i 

pracy podwórkowej, oferujących 

wsparcie dzienne dla dzieci i 

młodzieży; rozwijanie 

środowiskowych form opieki nad 

dziećmi i młodzieżą poprzez 

tworzenie nowych miejsc w 

funkcjonujących placówkach 

wsparcia dziennego lub 

rozszerzenie oferty wsparcia, 

b. tworzenie rodzinnych form 

pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego do 8 dzieci i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-

terapeutycznego do 14 osób; 

kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, prowadzących rodzinne 

domy dziecka i  

dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, 

doskonalenie kompetencji osób 

rodziny oraz pieczy zastępczej, 

wspierające proces 

deinstytucjonalizacji, w tym:  

a. tworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej i 

 pracy podwórkowej, oferujących 

wsparcie dzienne dla dzieci i 

młodzieży; rozwijanie 

 środowiskowych form opieki nad 

dziećmi i młodzieżą poprzez  

tworzenie nowych miejsc w 

funkcjonujących placówkach 

 wsparcia dziennego lub 

rozszerzenie oferty wsparcia, 

b. tworzenie rodzinnych form  

pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych  

typu rodzinnego do 8 dzieci i 

placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu  

socjalizacyjnego,  

interwencyjnego lub  



 

 

33 

sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą,  

c. wsparcie i rozwój form pracy z 

rodziną,  asystentury rodzinnej, 

instytucji rodzin wspierających, 

pomocowych jako wspierających 

rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

d. zwiększanie dostępności do 

usług poradnictwa rodzinnego jako 

wspierającego wypełnienie funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej 

zgodnie  ze zidentyfikowanymi 

terytorialnie potrzebami. 

2. Działania na rzecz rozwoju usług 

mieszkalnictwa wspomaganego 

poprzez zapewnienie dostępu do 

usług świadczonych w 

mieszkaniach chronionych, 

mieszkaniach lub domach 

treningowych i wspieranych 

skierowanych do osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających 

proces ich integracji społecznej lub 

zawodowej; 

3. Działania na rzecz rozwoju usług 

opiekuńczych i specjalistycznych 

specjalistyczno-terapeutycznego  

do 14 osób; kształcenie  

kandydatów na rodziny  

zastępcze, prowadzących  

rodzinne domy dziecka i  

dyrektorów placówek  

opiekuńczo-wychowawczych  

typu rodzinnego, doskonalenie 

kompetencji osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą,  

c. wsparcie i rozwój form pracy z 

rodziną,  asystentury rodzinnej, 

instytucji rodzin wspierających, 

pomocowych jako wspierających 

rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

d. zwiększanie dostępności do 

 usług poradnictwa rodzinnego  

jako wspierającego wypełnienie  

funkcji opiekuńczo- 
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usług opiekuńczych z 

uwzględnieniem priorytetyzacji w 

kierunku środowiskowej formuły, 

w tym prowadzone w miejscu 

zamieszkania, obejmujące m.in.: 

a. tworzenie miejsc opieki w 

istniejących lub nowotworzonych 

ośrodkach zapewniających opiekę 

dzienną lub całodobową, w tym 

miejsc opieki krótkoterminowej w 

zastępstwie osób na co dzień 

opiekujących się osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

b. wsparcie opiekunów 

faktycznych w opiece nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, w 

szczególności poprzez: kształcenie, 

w tym szkolenie i zajęcia 

praktyczne oraz wymianę 

doświadczeń dla opiekunów 

faktycznych, w tym m.in. 

zwiększające ich umiejętności w 

zakresie opieki; poradnictwo, w 

tym  

psychologiczne oraz pomoc w 

uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się po 

wychowawczej zgodnie  ze 

zidentyfikowanymi terytorialnie 

potrzebami. 

2. Działania na rzecz rozwoju  

usług mieszkalnictwa  

wspomaganego poprzez  

zapewnienie dostępu do usług 

świadczonych w mieszkaniach 

chronionych, mieszkaniach lub 

domach treningowych i  

wspieranych skierowanych do  

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających  

proces ich integracji społecznej  

lub zawodowej; 

3. Działania na rzecz rozwoju  

usług opiekuńczych i  

specjalistycznych usług  

opiekuńczych z uwzględnieniem 

priorytetyzacji w kierunku 

środowiskowej formuły, w tym 

prowadzone w miejscu  
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różnych systemach wsparcia, z 

których korzystanie jest niezbędne 

dla sprawowania wysokiej jakości 

opieki i odciążenia opiekunów 

faktycznych; sfinansowanie usługi 

asystenckiej lub opiekuńczej w 

celu umożliwienia opiekunom 

osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością podjęcie 

aktywności społecznej, zawodowej 

lub edukacyjnej, 

c. usługi dziennej opieki 

środowiskowej, w tym usługi 

świadczone przez opiekunów dla 

osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

asystentów osób 

niepełnosprawnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i 

inne formy samopomocowe, 

d. rozwój usług opiekuńczych w 

oparciu o nowoczesne 

technologie, np. teleopieki, 

aktywizacja środowisk lokalnych w 

celu tworzenia społecznych 

(sąsiedzkich) form samopomocy 

przy wykorzystaniu nowych 

technologii), 

zamieszkania, obejmujące m.in.: 

tworzenie miejsc opieki  

w istniejących lub  

nowotworzonych ośrodkach 

zapewniających opiekę dzienną  

lub całodobową, w tym miejsc  

opieki krótkoterminowej w 

zastępstwie osób na co dzień 

opiekujących się osobami 

potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, 

wsparcie opiekunów 

faktycznych w opiece nad  

osobami potrzebującymi 

 wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w szczególności 

poprzez: kształcenie, w tym  

szkolenie i zajęcia praktyczne  

oraz wymianę doświadczeń dla 

opiekunów faktycznych, w tym  

m.in. zwiększające ich  
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e. usługi zwiększające mobilność, 

autonomię i bezpieczeństwo osób 

potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością (np. 

likwidowanie barier 

architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, dowożenie 

posiłków) – wyłącznie jako 

wsparcie uzupełniające projekty 

dotyczące usług asystenckich lub 

opiekuńczych. 

4. Dostarczanie i wsparcie we 

wdrożeniu narzędzi służących 

rozwojowi środowiskowych usług 

społecznych na poziomie lokalnym 

i zwiększenie potencjału lokalnych 

usługodawców do świadczenia 

usług społecznych w formie 

środowiskowej obejmujące m.in.: 

a. Wsparcie działalności grup 

roboczych utworzonych przy 

jednostkach samorządu 

terytorialnego, innych instytucji i 

podmiotów na rzecz tworzenia i  

wzmocnienia opieki 

pozainstytucjonalnej/ 

środowiskowej dla osób 

potrzebujących wsparcia w 

umiejętności w zakresie opieki; 

poradnictwo, w tym  

psychologiczne oraz pomoc w 

uzyskaniu informacji  

umożliwiających poruszanie się  

po różnych systemach wsparcia,  

z których korzystanie jest  

niezbędne dla sprawowania  

wysokiej jakości opieki i  

odciążenia opiekunów  

faktycznych; sfinansowanie  

usługi asystenckiej lub 

 opiekuńczej w celu umożliwienia 

opiekunom osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością podjęcie 

aktywności społecznej,  

zawodowej lub edukacyjnej, 

c. usługi dziennej opieki 

środowiskowej, w tym usługi 

świadczone przez opiekunów dla  

osób potrzebujących wsparcia w 
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codziennym funkcjonowaniu 

(seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami); 

b. Upowszechnianie działań na 

rzecz deinstytucjonalizacji usług 

opiekuńczych; 

c. Monitorowanie i ewaluacja 

działań grup roboczych ds. 

deinstytucjonalizacji/ opieki 

pozainstytucjonalnej w gminach i 

powiatach. 

 

4. Działania na rzecz rozwoju 

środowiskowych form usług 

społecznych świadczonych w 

ośrodkach  wsparcia, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

5. 

6. Działania umożliwiające 

podmiotom prowadzącym opiekę 

instytucjonalną rozszerzenie oferty 

o prowadzenie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej. 

 

codziennym funkcjonowaniu, 

asystentów osób  

niepełnosprawnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i  

inne formy samopomocowe, 

d. rozwój usług  

opiekuńczych w oparciu o  

nowoczesne technologie, np. 

teleopieki, aktywizacja środowisk 

lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) form 

samopomocy przy wykorzystaniu 

nowych technologii), 

e. usługi zwiększające mobilność, 

autonomię i bezpieczeństwo osób  

potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu /z 

niepełnosprawnością (np. 

likwidowanie barier  

architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, dowożenie 

 posiłków) – wyłącznie jako 

 wsparcie uzupełniające projekty 

dotyczące usług asystenckich lub 

opiekuńczych. 
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 4. Dostarczanie i wsparcie we 

wdrożeniu narzędzi służących 

rozwojowi środowiskowych usług 

społecznych na poziomie  

lokalnym i zwiększenie  

potencjału lokalnych  

usługodawców do świadczenia  

usług społecznych w formie 

środowiskowej obejmujące m.in.: 

Wsparcie działalności  

grup roboczych utworzonych  

przy jednostkach samorządu  

terytorialnego, innych instytucji i 

podmiotów na rzecz tworzenia i 

wzmocnienia opieki 

pozainstytucjonalnej/  

środowiskowej dla osób 

potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu  

(seniorzy, osoby z 

niepełnosprawnościami); 

Upowszechnianie  

działań na rzecz  
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deinstytucjonalizacji usług 

opiekuńczych; 

c. Monitorowanie i  

ewaluacja działań grup roboczych 

ds. deinstytucjonalizacji/ opieki 

pozainstytucjonalnej w gminach i 

powiatach. 

5. Działania na rzecz rozwoju 

środowiskowych form usług 

społecznych świadczonych w 

ośrodkach  wsparcia, o których 

 mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej 

6. Działania umożliwiające 

podmiotom prowadzącym opiekę 

instytucjonalną rozszerzenie oferty 

o prowadzenie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej. 

69.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 5. 

 s. 317 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 

Działania w zakresie wsparcia 

rodziny mające na celu łagodzenie 

kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie, m.in.:  

a. wsparcie i rozwój form pracy z 

rodziną oraz zwiększenie 

Wprowadzone zostało w SZOOP nowe 

Poddziałanie 9.2.10 - określono typy 

projektów dla tego poddziałania.  
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dostępności do usług 

specjalistycznego poradnictwa 

b.  pomoc w opiece i wychowaniu 

dziecka z wykorzystaniem 

potencjału placówek wsparcia 

dziennego. 

70.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 6. 

 s. 318 

 

Brak zapisu 

Poddziałanie 9.2.10 

 

Gminy województwa śląskiego, 

których ogólne założenia dotyczące 

realizacji projektu zostały 

zaakceptowane przez Instytucję 

Zarządzającą 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10  - określono typ 

beneficjenta dla tego poddziałania. 

71.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 7. 

s. 319 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 

 

osoby uciekające z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. oraz ich 

otoczenie; 

podmioty realizujące usługi 

wsparcia rodziny w zakresie działań 

podnoszących standard i jakość 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - określono grupę 

docelową dla tego poddziałania. 
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usług realizowanych na rzecz 

bezpośrednich odbiorców. 

72.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 8.  

 

s. 320 

 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 9.2.10 

 

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - doprecyzowano 

zapisy odnośnie Instytucji 

Pośredniczącej dla tego poddziałania. 

73.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 10. 

s. 321 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 9.2  

129 991 216  

Poddziałanie 9.2.1  

18 725 457  

Poddziałanie 9.2.2  

5 442 630  

Poddziałanie 9.2.3  

11 070 000 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 9.2 

134 127 216  

Poddziałanie 9.2.1  

18 029 457  

Poddziałanie 9.2.2  

5 380 630  

Poddziałanie 9.2.3  

10 871 000 

Przesunięcie środków z Działania 7.2 

oraz Działania 8.1 i 8.3. Zmiany 

finansowe wprowadza się celem 

wyodrębnienia alokacji dla nowego 

Poddziałania 9.2.10 w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy, jak również celem 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Działania 9.2 
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Poddziałanie 9.2.4  

1 819 000  

Poddziałanie 9.2.5  

29 458 527 

Poddziałanie 9.2.6  

34 373 291 

Poddziałanie 9.2.7  

2 245 000  

Poddziałanie 9.2.8  

24 400 811 

Poddziałanie 9.2.9  

2 456 500 

Poddziałanie 9.2.4  

1 819 000  

Poddziałanie 9.2.5  

29 096 527  

Poddziałanie 9.2.6  

34 340 291 

Poddziałanie 9.2.7  

2 286 000  

Poddziałanie 9.2.8  

 24 400 811 

Poddziałanie 9.2.9  

3 341 500 

Poddziałanie 9.2.10 

5 562 000 

74.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 12. 

s. 321 

 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 9.2.10 

 

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - doprecyzowano 

zapisy dot. Instrumentów 

terytorialnych dla tego poddziałania. 
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75.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 13. 

 

s. 323 

 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 9.2.10  

Tryb nadzwyczajny 

 

Podmioty odpowiedzialne za nabór 

i ocenę wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego 

 

 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - wskazano tryb 

wyboru projektów oraz podmiot 

odpowiedzialny za nabór i ocenę 

wniosków dla tego poddziałania. 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego – więc nie wskazano 

podmiotu odpowiedzialnego za 

przyjmowanie protestów.  

76.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 21. 

s. 325 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 

 

85% 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - wskazano 

maksymalny  

% poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

(środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa 

lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą 

instytucję). 
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77.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 22. 

s. 325 

Brak zapisu Poddziałanie 9.2.10 

 

15% 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10  - wskazano 

minimalny wkład własny beneficjenta 

jako % wydatków kwalifikowalnych. 

78.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i zdrowotne 

Pkt 23. 

s. 326 

Działanie 9.2 

Poddziałanie 9.2.6 

Typ projektu: 1a 

 

Dotyczy naborów, w ramach 

których mogą być składane 

wyłącznie projekty rozliczane za 

pomocą uproszczonych metod. 

Minimalna wartość projektu (PLN) 

50 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu 

(PLN) 

Maksymalna wartość projektu = 

dofinansowanie w projekcie, które 

nie może przekroczyć wyrażonej w 

PLN równowartości 100 000 EUR + 

wkład własny 

Działanie 9.2 

Poddziałanie 9.2.6 

Typ projektu: 1a 

Poddziałanie 9.2.10 

 

Dotyczy naborów, w ramach 

których mogą być składane 

wyłącznie projekty rozliczane za 

pomocą uproszczonych metod. 

Minimalna wartość projektu  

(PLN) 

50 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu  

(PLN) 

Maksymalna wartość projektu = 

dofinansowanie w projekcie,  

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 9.2.10 - wskazano 

minimalną i maksymalną wartość 

projektu. 
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Dotyczy naborów, w ramach 

których mogą być składane 

wyłącznie projekty, w których 

wartość dofinansowania jest 

większa od wyrażonej w PLN 

równowartości 100 000 EUR 

Minimalna wartość projektu (PLN) 

Minimalna wartość projektu = 

dofinansowanie w projekcie, które 

musi być większe od wyrażonej w 

PLN równowartości 100 000 EUR + 

wkład własny 

 

Maksymalna wartość projektu 

(PLN) 

Maksymalna wartość projektu nie 

przekracza wysokości alokacji 

przewidzianej na Działanie, chyba 

że w ramach konkursu ma 

zastosowanie kryterium, które 

stanowi inaczej 

które nie może przekroczyć  

wyrażonej w PLN równowartości  

100 000 EUR + wkład własny 

 

Dotyczy naborów, w ramach  

których mogą być składane  

wyłącznie projekty, w których  

wartość dofinansowania jest  

większa od wyrażonej w PLN 

równowartości 100 000 EUR 

Minimalna wartość projektu  

(PLN) 

Minimalna wartość projektu = 

dofinansowanie w projekcie, które 

musi być większe od wyrażonej w 

PLN równowartości 100 000 EUR + 

wkład własny 

 

Maksymalna wartość projektu  

(PLN) 

Maksymalna wartość projektu  
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nie przekracza wysokości alokacji 

przewidzianej na Działanie, chyba 

 że w ramach konkursu ma 

zastosowanie kryterium, które  

stanowi inaczej 

79.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie 

 

Pkt 4. 

 

str. 329 

Poddziałanie 9.3.1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny); 

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem 

(obligatoryjny);  

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19; 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane z pandemią 

COVID-19. 

 

Poddziałanie 9.3.1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny); 

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem 

(obligatoryjny);  

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19; 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane z pandemią 

COVID-19. 

Liczba osób, którym udzielono 

ochrony czasowej w związku z 

wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie 

W związku z zabezpieczeniem środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.3, określono wskaźniki produktu dla 

tego Poddziałania.  
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Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie. 

80.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie 

 

Pkt 5. 

 

str. 330 

Świadczenie profilowanych usług 

doradczych, edukacyjnych i 

biznesowych na rzecz efektywnego 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym 

podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

podmiotów ekonomii społecznej 

oraz wspieranie powstawania i 

stabilności miejsc pracy w 

obszarze przedsiębiorczości 

społecznej; 

Wsparcie dla osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym za pośrednictwem 

podmiotów ekonomii społecznej, 

w tym udzielenie dotacji na 

zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych i wsparcie 

funkcjonujących przedsiębiorstw w 

tworzeniu dodatkowych miejsc 

pracy; 

Świadczenie na poziomie lokalnym 

usług animacyjnych służących 

Świadczenie profilowanych usług 

doradczych, edukacyjnych i 

biznesowych na rzecz efektywnego 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym 

podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników 

podmiotów ekonomii społecznej 

oraz wspieranie powstawania i 

stabilności miejsc pracy w obszarze 

przedsiębiorczości społecznej; 

Wsparcie dla osób wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym za pośrednictwem 

podmiotów ekonomii społecznej, w 

tym udzielenie dotacji na 

zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych i wsparcie 

funkcjonujących przedsiębiorstw w 

tworzeniu dodatkowych miejsc 

pracy; 

Świadczenie na poziomie lokalnym 

usług animacyjnych służących 

rozwojowi organizacji 

 

 

W związku z zabezpieczeniem środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.3, zdefiniowano nowy typ projektów 

dla tego Poddziałania 
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rozwojowi organizacji 

obywatelskich i partycypacji 

społecznej oraz usług  

inkubacyjnych; 

Wsparcie działań w zakresie 

poszukiwania i wdrażania 

zidentyfikowanych 

długookresowych źródeł 

finansowania podmiotów 

ekonomii społecznej, inicjatyw 

rozwijających przedsiębiorczość 

społeczną oraz uzupełniająco 

instytucji wspierających ekonomię 

społeczną. 

 

obywatelskich i partycypacji 

społecznej oraz usług  

inkubacyjnych; 

Wsparcie działań w zakresie 

poszukiwania i wdrażania 

zidentyfikowanych 

długookresowych źródeł 

finansowania podmiotów ekonomii 

społecznej, inicjatyw rozwijających 

przedsiębiorczość społeczną oraz 

uzupełniająco instytucji 

wspierających ekonomię 

społeczną. 

 Działania na rzecz wsparcia osób 

uciekających z terenu  Ukrainy,   w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

81.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie 

 

Pkt 7. 

Osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym 

w zakresie doradztwa i szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do 

założenia i/lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii 

społecznej; 

Osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym 

w zakresie doradztwa i szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do 

założenia i/lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii 

społecznej; 

 

W związku z zabezpieczeniem środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.3, rozszerzono grupę docelową o 

osoby uciekające z terenu Ukrainy. 
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str. 331 

Podmioty ekonomii społecznej w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 i ich 

pracownicy; 

Pracownicy jednostek sektora 

finansów publicznych; 

Partnerzy społeczni i gospodarczy, 

w tym przedsiębiorcy;  

Podmioty wymienione w ustawie o 

pożytku publicznym i o 

wolontariacie, w tym organizacje 

pozarządowe. 

 

Podmioty ekonomii społecznej w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa  

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 i ich pracownicy; 

Pracownicy jednostek sektora 

finansów publicznych; 

Partnerzy społeczni i gospodarczy, 

w tym przedsiębiorcy;  

Podmioty wymienione w ustawie o 

pożytku publicznym i o 

wolontariacie, w tym organizacje 

pozarządowe. 

Osoby uciekające z terenu Ukrainy 

w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

 

 

 

82.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Przesunięcie środków z Działania 7.2 

oraz Działania 11.2. Zmiany finansowe 

wprowadza się w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 
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II.9.3 Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie 

 

Pkt 10. 

s. 332 

Działanie 9.3  

31 042 715 

Poddziałanie 9.3.1  

30 096 715  

Poddziałanie 9.3.2  

946 000 

Działanie 9.3  

31 897 005 

Poddziałanie 9.3.1  

30 951 005 

Poddziałanie 9.3.2  

946 000 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.3. 

 

83.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

Pkt 4 

Str. 337 

316 851 522 328 891 522 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

84.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 

Pkt 10 

Str. 340 

 

92 645 853 

Typ projektu 1: 66 510 853 

Typ projektu 2: 26 135 000 

97 555 853 

Typ projektu 1: 71 420 853 

Typ projektu 2: 26 135 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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85.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 1 

Str. 346 

Działanie 10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych 

 

Poddziałanie 10.2.1 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

ZIT 

 

Poddziałanie 10.2.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

RIT 

 

Poddziałanie 10.2.3 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

OSI 

 

Poddziałanie 10.2.4 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

Działanie 10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych 

 

Poddziałanie 10.2.1 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

ZIT 

 

Poddziałanie 10.2.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

RIT 

 

Poddziałanie 10.2.3 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych - 

OSI 

 

Poddziałanie 10.2.4 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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infrastruktury usług społecznych – 

wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju 

obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie 

infrastruktury usług społecznych – 

wsparcie działań wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju 

obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie 

 

Poddziałanie 10.2.5 Rozwój 

mieszkalnictwa o charakterze 

socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania 

dla obywateli Ukrainy 

86.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 2 

Str. 346 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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87.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 3 

Str. 346 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

88.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 4 

Str. 347 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 

 

Liczba wybudowanych obiektów, w 

których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej  

Liczba przebudowanych obiektów, 

w których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno-zawodowej 

Liczba nowo utworzonych 

mieszkań w istniejących budynkach  

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie. 

89.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 5 

Str. 347 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Roboty budowlane (za wyjątkiem 

budowy nowych obiektów) w 

zdegradowanych budynkach w 

celu adaptacji ich na mieszkania 

socjalne, wspomagane i chronione 

Roboty budowlane (za wyjątkiem 

budowy nowych obiektów) w 

zdegradowanych budynkach na 

potrzeby utworzenia centrów 

usług społecznościowych 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Roboty budowlane (za wyjątkiem 

budowy nowych obiektów) w 

zdegradowanych budynkach w celu 

adaptacji ich na mieszkania 

socjalne, wspomagane i chronione 

Roboty budowlane (za wyjątkiem 

budowy nowych obiektów) w 

zdegradowanych budynkach na 

potrzeby utworzenia centrów usług 

społecznościowych 

 

Poddziałanie 10.2.5 

Przygotowanie lokali mieszkalnych 

o charakterze socjalnym wraz z 

niezbędnym wyposażeniem 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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90.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 6 

Str. 348 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie 

samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie 

samorządu terytorialnego wybrane 

zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

MŚP. 

 

Poddziałanie 10.2.4 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie 

samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem 

zamówień publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  

Spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

MŚP. 

 

Poddziałanie 10.2.4 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

Związek Metropolitalny; 

Podmioty, w których większość 

udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia; 

Podmioty działające na zlecenie 

samorządu terytorialnego wybrane 

zgodnie z prawem zamówień 

publicznych. 

Kościoły i związki wyznaniowe oraz 

osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych;  

Organizacje pozarządowe;  
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Jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

Lokalne Grupy Działania; 

MŚP. 

Jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

Spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, 

spółdzielnie; 

Instytucje kultury; 

Lokalne Grupy Działania; 

MŚP. 

 

Poddziałanie 10.2.5 

Jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

 

91.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 7 

Str. 348 

92.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 8 

Str. 349 

Poddziałanie 10.2.1 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Gliwicach (Zarząd Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu 

Centralnego Województwa 

Śląskiego) 

 

Poddziałanie 10.2.2 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku (Zarząd Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku), 

Miasto Bielsko-Biała (Prezydent 

Miasta Bielska-Białej), Gmina 

Miasto Częstochowa (Prezydent 

Miasta Częstochowy) 

Poddziałanie 10.2.1 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Gliwicach (Zarząd Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego) 

 

Poddziałanie 10.2.2 

Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku (Zarząd Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku), Miasto Bielsko-Biała 

(Prezydent Miasta Bielska-Białej), 

Gmina Miasto Częstochowa 

(Prezydent Miasta Częstochowy) 

 

Poddziałanie 10.2.3 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Nie dotyczy 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Nie dotyczy 

93.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 9 

Str. 349 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

94.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

Działanie 10.2 – 37 068 750 

Poddziałanie 10.2.1 – 13 941 099 

Poddziałanie 10 2 2 – 12 366 401 

Poddziałanie 10.2.3 – 8 104 250 

Poddziałanie 10.2.4 – 2 657 000 

Działanie 10.2 –44 898 750 

Poddziałanie 10.2.1 – 14 441 099 

Poddziałanie 10 2 2 – 12 666 401 

Poddziałanie 10.2.3 – 8 104 250 

Poddziałanie 10.2.4 – 2 657 000 

Poddziałanie 10.2.5 – 7 030 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej oraz dodano do 

SZOOP nowe poddziałanie, w celu 

zorganizowania naboru wniosków na 

realizację mieszkań o charakterze 

socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla 

obywateli Ukrainy 
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infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 10 

Str. 349 

95.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 11 

Str. 349 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

powiązane operacje i projekty; 

Dla działań realizowanych w OSI 

Program Rewitalizacji 

Kontrakt Terytorialny dla 

Województwa Śląskiego 

Projekty realizowane w OP X w 

ramach Poddziałania 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 mogą 

wspierać realizację 

kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, o ile zostały 

ujęte w obowiązujących 

programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w 

Wykazie programów rewitalizacji 

województwa 

śląskiego.  Szczegółowe zasady 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

powiązane operacje i projekty; 

Dla działań realizowanych w OSI 

Program Rewitalizacji 

Kontrakt Terytorialny dla 

Województwa Śląskiego 

Projekty realizowane w OP X w 

ramach Poddziałania 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 mogą 

wspierać realizację kompleksowych 

działań rewitalizacyjnych, o ile 

zostały ujęte w obowiązujących 

programach rewitalizacji. Program 

rewitalizacji musi znajdować się w 

Wykazie programów rewitalizacji 

województwa 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO 

WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

śląskiego.  Szczegółowe zasady 

wdrażania działań 

rewitalizacyjnych w ramach RPO 

WSL opisano w rozdz. IV SZOOP 

RPO WSL. 

96.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 12 

Str. 349 

Poddziałanie 10.2.1 

Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne 

 

Poddziałanie 10.2.2 

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

 

Poddziałanie 10.2.3 

Obszary Strategicznej Interwencji 

 

Poddziałanie 10.2.4 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne 

 

Poddziałanie 10.2.2 

Regionalne Inwestycje Terytorialne 

 

Poddziałanie 10.2.3 

Obszary Strategicznej Interwencji 

 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Nie dotyczy 

 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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97.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 13 

Str. 350 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

Tryb nadzwyczajny 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

98.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 14 

Str. 351 

Poddziałanie 10.2.1 – 10.2.4 

5) Wydatki poniesione na 

infrastrukturę opieki 

instytucjonalnej, rozumianej 

zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 

EFRR na lata 2014-2020, nie będą 

mogły stanowić przedmiotu 

dofinansowania. 

Poddziałanie 10.2.1 – 10.2.4 

5) Wydatki poniesione na 

infrastrukturę opieki 

instytucjonalnej, rozumianej 

zgodnie z wytycznymi Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020, nie będą mogły stanowić 

przedmiotu dofinansowania. 

Poprawiono nazwę wytycznych 
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99.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 14 

Str. 351 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 

Projekt jest zgodny z zasadą 

deinstytucjonalizacji. 

Wydatki poniesione na 

infrastrukturę opieki 

instytucjonalnej, rozumianej 

zgodnie z wytycznymi Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020, nie będą mogły stanowić 

przedmiotu dofinansowania. 

Dodatkowe limity i ograniczenia w 

realizacji projektów mogą zostać 

określone w Regulaminie naboru 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

100.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 15 

Str. 350 

101.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 16 

Str. 351 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

102.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 17 

Str. 351 

103.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 18 

Str. 351 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

104.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

Ze względu na charakter i zakres 

wsparcia nie przewiduje się 

przedsięwzięć objętych pomocą 

publiczną. 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 19 

Str. 352 

105.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 20 

Str. 353 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

100% 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

106.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

100% 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 21 

Str. 353 

107.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 22 

Str. 354 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

0% 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

108.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów 

 

Poddziałanie 10.2.5 

IZ RPO WSL może ustalić 

minimalną wartość projektu na 

etapie ogłoszenia o naborze. 

Maksymalna wartość projektu 

(kosztów kwalifikowanych): 5 mln 

PLN. Wartość może ulec 

zwiększeniu w trakcie realizacji za 

zgodą IZ RPO WSL 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 23 

Str. 354 

109.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 24 

Str. 354 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

110.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 25 

Str. 354 

111.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 26 

Str. 354 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

112.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 
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Pkt 27 

Str. 354 

113.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 28 

Str. 355 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

 

Poddziałanie 10.2.1 

Poddziałanie 10.2.2 

Poddziałanie 10.2.3 

Poddziałanie 10.2.4 

Poddziałanie 10.2.5 

Dodano do SZOOP nowe poddziałanie, 

w celu zorganizowania naboru 

wniosków na realizację mieszkań o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

114.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów  

 

Informacje dodatkowe dla 

poddziałania 10.2.5 zamieszczono 

pod informacjami dotyczącymi 

działania. 

Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Dodano w celu ujednolicenia zapisów z 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020  
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Pkt 29 

Str. 355, 357, 358 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r.  

Poddziałanie 10.2.5 

Poddziałanie ma na celu pomoc dla 

obywateli Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa poprzez zwiększenie 

ilości dostępnych w regionie 

mieszkań. Lokale mieszkalne o 

charakterze socjalnym Mieszkania 

przeznaczone będą dla obywateli 

Ukrainy, a po zakończeniu 

pełnienia tej funkcji będą 

wykorzystywane jako mieszkania o 

najmie socjalnym, mieszkania 

wspomagane bądź chronione.   

Wydatki na operacje 

kwalifikowalne są od dnia 24 

lutego 2022 roku.  

Przedmiotem adaptacji mogą być 

tylko takie lokale, które przed 

rozpoczęciem realizacji projektu 

nie były wykorzystywane jako 

mieszkania o najmie socjalnym, 

mieszkania wspomagane bądź 

chronione. W sytuacji, gdy lokal 
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udostępniany był w przeszłości na 

cele najmu socjalnego, ale z uwagi 

na jego stan nie nadaje się do 

zamieszkania, może być 

elementem projektu.  

Minimalne wymagania jakie muszą 

spełniać lokale mieszkalne o 

charakterze socjalnym 

przeznaczone do tymczasowego 

zakwaterowania, to lokale o 

powierzchni użytkowej minimum 

25m2 nadające się do zamieszkania 

ze względu na wyposażenie i stan 

techniczny, którego  powierzchnia  

pokoi  przypadająca  na  członka  

gospodarstwa  domowego najemcy 

nie może być mniejsza niż 5 m2,  a  

w  wypadku  jednoosobowego  

gospodarstwa  domowego  10 m2,   

przy czym lokal ten może być o 

obniżonym standardzie jednak nie 

gorszym niż: 

1) wanna lub kabina natryskowa — 

w łazience; 

2) umywalka — w łazience; 

3) miska ustępowa — w łazience 

lub w wydzielonym ustępie; 
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4) zlewozmywak; 

5) czteropaleniskowa kuchenka 

gazowa lub na inne paliwo lub 

równoważna użytkowo kuchenka 

elektryczna. 

Wymagane jest aby 

przygotowywany lokal był 

ogrzewany poprzez podłączenie do 

sieci ciepłowniczej,  lokalnej 

kotłowi lub wyposażony w 

indywidualne urządzenia grzewcze 

do ogrzewanie, spełniające wymogi 

wynikające z obowiązujących 

przepisów, w tym uchwały 

„antysmogowej”9. 

Kosztem kwalifikowalnym mogą 

być prace w lokalu mieszkalnym 

wraz z niezbędnym wyposażeniem 

lokalu. Wymagane jest 

zapewnienie w ramach 

prowadzonych prac dostępności 

lokali do potrzeb osób z 

niepełnoprawnościami. Nie będą 

kwalifikowalne prace dotyczące 

części wspólnych budynku, za 

wyjątkiem instalacji 

przebiegających przez mieszkanie. 
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Zakres prowadzonych prac 

powinien być prowadzony w 

sposób zapewniający zachowanie 

trwałości przygotowanej 

infrastruktury poprzez możliwość 

przeznaczenia jej po okresie 

wykorzystywania przez obywateli 

Ukrainy na mieszkania o najmie 

socjalnym, wspomagane i 

chronione zgodnie z zapisami 

działania 10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych.   

W przypadku interwencji 

skierowanej na rzecz wsparcia osób 

przybywających do Polski w 

związku z wystąpieniem skutków 

kryzysu wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy, 

projekty finansowane w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego będą realizować cele 

zgodne z celami EFS poprzez 

zapewnienie podstawy do 

usamodzielnienia ekonomicznego 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym obywateli Ukrainy. 
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115.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych 

Pkt 10 

Str. 361 

Działanie 10.3 – 139 136 919 

Poddziałanie 10.3.1 – 52 070 600 

Poddziałanie 10.3.2 – 32 578 687 

Poddziałanie 10.3.3 – 6 950 000 

Poddziałanie 10.3.4 – 36 337 632 

Poddziałanie 10.3.5 – 11 200 000 

Działanie 10.3 – 136 436 919 

Poddziałanie 10.3.1 – 50 070 600 

Poddziałanie 10.3.2 – 31 878 687 

Poddziałanie 10.3.3 – 6 950 000 

Poddziałanie 10.3.4 – 36 337 632 

Poddziałanie 10.3.5 – 11 200 000 

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

116.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych  

Pkt 29 

Str. 369 

Brak zapisów  

 

Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r.  

Dodano w celu ujednolicenia zapisów z 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020  

 

117.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.4 Poprawa stanu 

środowiska miejskiego 

pkt. 10,  

48 000 000 50 000 000 Zmiana wartości alokacji zgodnie ze 

zmianami w Programie 
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str. 368 

118.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.4 Poprawa stanu 

środowiska miejskiego 

pkt. 25,  

str. 371 

48 000 000 50 000 000 Zmiana wartości alokacji zgodnie ze 

zmianami w Programie 

119.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.4 Poprawa stanu 

środowiska miejskiego 

pkt. 29,  

str. 375 

Dodanie akapitu na koniec 

dotychczasowej treści 

Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r. 

Zmiana zapisu zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w Programie 

120.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

Pkt 4 

Str. 377 

193 494 146 192 847 256 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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121.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 1.  

s. 378 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z Ukrainy – 

tryb nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - Wzrost 

dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny. 

122.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 2 

s. 378 

Poddziałanie 11.1.4  

Poddziałanie 11.1.5 

Wzrost dostępu do wysokiej 

jakości oferty kształcenia 

ogólnego. 

Poddziałanie 11.1.4  

Poddziałanie 11.1.5 

Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępu do wysokiej jakości 

oferty kształcenia ogólnego. 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 – określono Cel/e 

szczegółowy/e działania/ poddziałania. 
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123.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

Pkt 

4. Lista wskaźników 

produktu 

s. 379 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6   

1. Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie 

2. Liczba osób, którym udzielono 

ochrony czasowej w związku z 

wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie 

3. Liczba podmiotów, które 

otrzymały wsparcie ze względu na 

pomoc obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 – określono 

wskaźniki produktu dla tego 

poddziałania: 

- wskaźnik: Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania mające na celu łagodzenie 

kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie 

- zgodnie z pismem MFiPR z dnia 

30.03.2022, znak sprawy: DZF-

VI.6510.5.2022.IS. oraz pismem MFiPR 

z dnia 27.05.2022, znak sprawy: DZF-

VI.6510.11.2022.IS. 

- wskaźnik: Liczba osób, którym 

udzielono ochrony czasowej w związku 

z wojną w Ukrainie, objętych 

wsparciem w programie - zgodnie z 

pismem MFiPR z dnia 27.05.2022, znak 

sprawy: DZF-VI.6510.11.2022.IS.; 

- wskaźnik: Liczba podmiotów, które 

otrzymały wsparcie ze względu na 

pomoc obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa – konieczność dodania 

ze względu na monitorowanie 

projektów, w których wsparciem 

bezpośrednim będą objęte szkoły 



 

 

79 

124.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

Pkt 5.  

s. 382 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z Ukrainy, 

poprzez: 

a. zajęcia dodatkowe z języka 

polskiego dla uczniów ukraińskich 

(również w oddziałach 

przygotowawczych) 

b. zakup sprzętu ICT (np. laptop), z 

którego będą korzystać uczniowie 

pochodzący z Ukrainy, 

uczęszczający do szkół na terenie 

województwa śląskiego 

c. zakup pomocy dydaktycznych 

(słowniki, podręczniki, materiały 

biurowe, pomoce dwujęzyczne, 

elektroniczne translatory mowy), 

niezbędnych do prowadzenia zajęć 

dla uczniów ukraińskich 

d. zatrudnianie asystentów 

międzykulturowych w szkołach 

e. prace związane z 

dostosowaniem lub adaptacją 

pomieszczeń  – wynikające z 

konieczności stworzenia warunków 

do nauki nowoprzybyłym uczniom 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 – określono typy 

projektów dla tego poddziałania. 
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f. doposażenie sal (ławki, krzesła, 

biurka, szafy itp.) 

g. pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, zajęcia 

terapeutyczne 

125.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 6.  

s. 382 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6  

Organy prowadzące szkoły 

podstawowe i licea 

ogólnokształcące na terenie 

województwa śląskiego, których 

ogólne założenia dotyczące 

realizacji projektu zostały 

zaakceptowane przez Instytucję 

Zarządzającą 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 – określono typ 

beneficjenta dla tego poddziałania. 

126.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6 

 

Uczniowie uciekający z terenu 

Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

którzy przybyli legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - określono grupę 

docelową dla tego poddziałania. 
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kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 7.  

s. 383 

uczęszczający do szkół 

podstawowych i liceów 

ogólnokształcących na terenie 

województwa śląskiego i/lub wyżej 

wymienione szkoły 

127.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 8.  

s. 384 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6  

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - doprecyzowano 

zapisy odnośnie Instytucji 

Pośredniczącej dla tego poddziałania. 

128.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1 

Poddziałanie 11.1.2 

Poddziałanie 11.1.3 

Poddziałanie 11.1.4 

Poddziałanie 11.1.5  

Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1 

Poddziałanie 11.1.2 

Poddziałanie 11.1.3 

Poddziałanie 11.1.4 

Poddziałanie 11.1.5  

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - doprecyzowano 

zapisy odnośnie Instytucji wdrażającej 

dla tego poddziałania. 
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średniego 

Pkt 9. 

s. 384 

Nie dotyczy Poddziałanie 11.1.6  

Nie dotyczy 

129.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 10. Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z 

przypisaniem kwot UE (EUR) 

s. 384 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.1 -81 131 554 

Poddziałanie 11.1.1 - 5 349 392  

Poddziałanie 11.1.2 - 3 184 374  

Poddziałanie 11.1.3 - 23 587 904  

Poddziałanie 11.1.4 - 42 509 884  

Poddziałanie 11.1.5 - 6 500 000 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.1 -82 826 364 

Poddziałanie 11.1.1 - 5 103 392  

Poddziałanie 11.1.2 - 3 136 374  

Poddziałanie 11.1.3 - 22 502 314  

Poddziałanie 11.1.4 - 41 862 284 

Poddziałanie 11.1.5 - 8 118 000 

Poddziałanie 11.1.6 - 2 104 000 

Przesunięcie środków z Działania 7.2. 

Zmiany finansowe wprowadza się 

celem wyodrębnienia alokacji dla 

nowego poddziałania 11.1.6 w związku 

z koniecznością zabezpieczenia 

środków na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

Ukrainy jak również celem 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE w ramach Działania 11.1 

130.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

Brak zapisów Poddziałanie 11.1.6  

Nie dotyczy 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - doprecyzowano 

zapisy dot. Instrumentów 

terytorialnych dla tego poddziałania. 
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kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 12.  

s. 385 

131.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 13.  

s. 386 

Brak zapisu 

 

Poddziałanie 11.1.6  

Tryb nadzwyczajny 

Podmioty odpowiedzialne za nabór 

i ocenę wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - wskazano tryb 

wyboru projektów oraz podmiot 

odpowiedzialny za nabór i ocenę 

wniosków dla tego poddziałania. 

Protesty nie obejmują trybu 

nadzwyczajnego – więc nie wskazano 

podmiotu odpowiedzialnego za 

przyjmowanie protestów. 

132.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6  

Do 90%. Maksymalny % poziomu 

dofinasowania określony jest 

zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego 

dotyczącymi zasad udzielania  

pomocy publicznej. 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - wskazano 

maksymalny  

% poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + 

ewentualne współfinansowanie z 

budżetu państwa lub innych źródeł 
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średniego 

Pkt 21.  

s. 387 

przyznawane beneficjentowi przez 

właściwą instytucję). 

133.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 

22. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków kwalifikowalnych  

s. 387 

Brak zapisu Poddziałanie 11.1.6  

10% 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - wskazano 

minimalny wkład własny beneficjenta 

jako % wydatków kwalifikowalnych. 

134.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

Działanie 11.1 Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1 

Poddziałanie 11.1.2 

Poddziałanie 11.1.3 

Poddziałanie 11.1.4 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 



 

 

85 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 23.  

s. 388 

Poddziałanie 11.1.5 

135.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

Pkt 23.  

s. 388 

Brak zapisu Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.6  

Minimalna wartość projektu (PLN)  

20 000 PLN 

Maksymalna wartość projektu 

(PLN) 

Maksymalna wartość projektu = 

dofinansowanie w projekcie, które 

nie może przekroczyć wyrażonej w 

PLN równowartości 100 000 EUR + 

wkład własny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe 

poddziałanie 11.1.6 - wskazano 

minimalną i maksymalną wartość 

projektu. 

136.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.2  Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.2 -50 340 650 

Poddziałanie 11.2.1 -13 988 662  

Poddziałanie 11.2.2 --9 070 606  

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.2 - 49 778 950 

Poddziałanie 11.2.1 - 13 756 682  

Poddziałanie 11.2.2 - 8 907 276  

Przesunięcie środków do Działania 

11.1 i 9.3. Zmiany finansowe 

wprowadza się w związku z 

koniecznością zabezpieczenia środków 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy w ramach Działania 

9.3 jak również celem maksymalizacji 
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pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów 

Pkt 10.  

s. 392 

Poddziałanie 11.2.3 - 27 281 382  Poddziałanie 11.2.3 - 27 114 992  wykorzystania środków UE w ramach 

Działania 11.1. 

137.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.3  Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie 

zawodowe osób dorosłych 

Pkt 10.  

s. 400 

31 837 471 31 957 471 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

138.  II.11 Oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.4 Podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych 

Pkt 10 

s. 405 

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.4 - 30 184 471 

Poddziałanie 11.4.1 - 1 898 500  

Poddziałanie 11.4.2 - 1 245 361  

Poddziałanie 11.4.3 - 27 040 610  

Kategoria regionu  

Region słabiej rozwinięty 

Działanie 11.4 - 28 284 471 

Poddziałanie 11.4.1 - 1 498 500  

Poddziałanie 11.4.2 - 945 361 

Poddziałanie 11.4.3 - 25 840 610  

Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 
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139.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura edukacyjna 

II.12.1 Infrastruktura 

wychowania przedszkolnego 

Pkt 4 

s. 412 

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (obligatoryjny). 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury przedszkolnej 

(obligatoryjny). 

 

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (obligatoryjny). 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury przedszkolnej 

(obligatoryjny). 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie 

Dodano wskaźnik obrazujący możliwą 

interwencję, zgodnie ze 

aktualizowanym 

RPO WSL na lata 2014-2020  

140.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura edukacyjna 

II.12.1 Infrastruktura 

wychowania 

przedszkolnego  

Pkt 29 

str. 417-419  

Brak zapisów  

 

Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r.  

Dodano w celu ujednolicenia zapisów z 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020  

 

141.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura edukacyjna 

II.12.2 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego  

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (obligatoryjny). 

Potencjał objętej wsparciem 

infrastruktury w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej (obligatoryjny). 

Dodano wskaźnik obrazujący możliwą 

interwencję, zgodnie ze 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020  
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Pkt. 4  

str. 420 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego (obligatoryjny). 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury kształcenia 

zawodowego (obligatoryjny). 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie 

 

142.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura edukacyjna 

II.12.2 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego 

Pkt 10 

Str. 421 

32 143 684 32 143 864 Korekta omyłki pisarskiej 

143.  II.12 Oś Priorytetowa XII 

Infrastruktura edukacyjna 

II.12.2 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego  

Pkt. 29  

str. 426 

Brak zapisów  

 

Dopuszcza się wprowadzanie 

zmian w dotychczas realizowanych 

projektach, zakładające łagodzenie 

kryzysu uchodźczego związanego z 

napływem do Polski osób 

uciekających z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 

24 lutego 2022 r.  

Dodano w celu ujednolicenia zapisów z 

aktualizowanym RPO WSL na lata 

2014-2020  

 



 

 

89 

144.  II.13 Oś Priorytetowa XIII 

Pomoc Techniczna 

II.13.1 Pomoc Techniczna 

pkt 29  

str. 439 

I zadaniami realizowanymi w 

ramach REACT-Eu dla projektu 

realizowanego przez DRR w 

ramach celu 1 (zgodnie z zapisami 

w osi XV) 

Brak zapisu 

 

Usunięto zapis 

145.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

Pkt 4 

Str. 441 

38 899 474 50 683 985 Dostosowanie do wartości ujętej w 

tabeli finansowej 

146.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II.14.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia - REACT-EU 

Pkt 20. 

str. 444 

85%  100% Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

 

147.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

85%, bądź poziom wynikający z 

luki w finansowaniu, 

rekompensaty lub zgodnie z 

 100%, bądź poziom wynikający z 

luki w finansowaniu, rekompensaty 

lub zgodnie z zasadami udzielania 

pomocy publicznej. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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II.14.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia - REACT-EU 

Pkt 21.  

str. 444 

zasadami udzielania pomocy 

publicznej. 

Nie przewiduje się 

współfinansowania z budżetu 

państwa. 

Nie przewiduje się 

współfinansowania z budżetu 

państwa. 

148.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II.14.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia - REACT-EU 

Pkt 22. 

str. 445 

15% 0% Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

 

149.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 2. 

str.455 

Odbudowa gospodarki regionu 

poprzez wsparcie odnawialnych 

źródeł energii 

Odbudowa gospodarki regionu 

poprzez wsparcie odnawialnych 

źródeł energii oraz poprawę 

efektywności energetycznej. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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150.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 3.  

str. 455 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych (obligatoryjny) 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych (obligatoryjny) 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale obowiązków 

wykazywania w programie. 

 

151.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 4.  

str. 455 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

(obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE (obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE (obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych   

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE   

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE   

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE   

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale obowiązków 

wykazywania w programie. 
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152.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 5. 

str. 455-456 

Budowa i przebudowa 

infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

1.Budowa i przebudowa 

infrastruktury służącej do produkcji 

i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych   

2.Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej 

wraz z ewentualną 

wymianą/modernizacją 

indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączaniem budynków do ciepła 

sieciowego  

3.Budowa i przebudowa instalacji 

OZE wraz z magazynem energii w 

modernizowanych energetycznie 

budynkach. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

153.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 6.  

str. 456 

Brak zapisu 12. Podmioty uprawnione do 

wykonywania ratownictwa 

górskiego na terenie województwa 

śląskiego. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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154.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 10. 

str. 456 

15 365 293 27 149 804 Zwiększenie alokacji w związku z 

przyznaniem II transzy REACT-EU 

155.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 11.  

str. 456 

W ramach dostępnej alokacji dla 

działania 14.3 wsparcie uzyskają 

projekty, które pierwotnie zostały 

złożone i ocenione pozytywnie w 

ramach poddziałania 4.1.3. 

Projekty te były złożone w 

konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-

24-199/17, jednakże z tytułu braku 

wystarczającej alokacji nie zostały 

wybrane do dofinansowania. 

W ramach dostępnej alokacji dla 

działania 14.3, w ramach konkursu 

nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22, 

wsparcie uzyskają projekty, które 

pierwotnie zostały złożone i 

ocenione pozytywnie w ramach 

poddziałania 4.1.3. Projekty te były 

złożone w konkursie nr 

RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, 

jednakże z tytułu braku 

wystarczającej alokacji nie zostały 

wybrane do dofinansowania. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

156.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Tryb konkursowy 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Tryb konkursowy 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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Pkt 13.  

Str. 457 

Protesty: Departament Rozwoju 

Regionalnego 

Protesty: Departament Rozwoju 

Regionalnego 

 

Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu 

pozakonkursowego.  

157.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 14.  

str. 457-460 

Brak zapisu 7. Realizacja 2 typu projektu 

wymaga opracowania i dołączenia 

audytu energetycznego. Dołączony 

do dokumentacji aplikacyjnej audyt 

energetyczny powinien być 

aktualny tj. opracowany na 

podstawie obowiązujących norm 

prawnych.  

8. Projekt jest zgodny z zasadą 

deinstytucjonalizacji (nie dotyczy 

projektów realizowanych w 

naborze nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-

410/22). 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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158.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 19. 

str. 460-461 

Brak zapisu - ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 

NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu;   

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 

NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis; 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z 

dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje 

wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020; 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

159.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 20.  

85% 100%   

W ramach konkursu nr 

RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22 

maksymalny poziom 

dofinansowania wynosi 85% dla 

projektów realizowanych w 

formule niegrantowej oraz 95% dla 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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str. 461 projektów realizowanych w 

formule grantowej. 

160.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 21.  

str. 461 

85%, bądź poziom wynikający z 

luki w finansowaniu, 

rekompensaty lub zgodnie z 

zasadami udzielania pomocy 

publicznej. 

Nie przewiduje się 

współfinansowania z budżetu 

państwa. 

100 %  

W ramach konkursu nr 

RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22 

maksymalny poziom 

dofinansowania wynosi 85% dla 

projektów realizowanych w 

formule niegrantowej oraz 95% dla 

projektów realizowanych w 

formule grantowej.  

W pozostałych przypadkach 

poziom wynikający z luki w 

finansowaniu, rekompensaty lub 

zgodnie z zasadami udzielania 

pomocy publicznej.   

Nie przewiduje się 

współfinansowania z budżetu 

państwa.   

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

161.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 22. 

15% W ramach konkursu nr 

RPSL.14.03.00-IZ.01-24-410/22:  

 - 15%  

 - 5% dla projektów realizowanych 

w formule grantowej   

W pozostałych przypadkach 

poziom wynikający z luki w 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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str. 461 finansowaniu, rekompensaty, 

pomocy de minimis lub zgodnie z 

zasadami udzielania pomocy 

publicznej lub 0%, w przypadku 

dofinansowania na poziomie 100%. 

162.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

str. 462 

Planuje się skierowanie wsparcia 

na realizację projektów 

inwestycyjnych dotyczących 

wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł wraz z 

podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej. 

W ramach pierwszego typu 

projektów planuje się skierowanie 

wsparcia na realizację projektów 

inwestycyjnych dotyczących 

wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej z odnawialnych źródeł 

wraz z podłączeniem tych źródeł 

do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

163.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

 str. 463 

Istnieje możliwość wsparcia 

projektów jako tzw. „ekologiczne 

gminy”. 

Istnieje możliwość wsparcia 

projektów jako tzw. „ekologiczne 

gminy” lub w formie projektów 

grantowych. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

164.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

brak Inwestycje związane z OZE i 

powiązane z magazynami energii 

możliwe będą do sfinansowania w 

ramach trzeciego typu projektu. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 
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II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

 str. 463 

W ramach działań związanych z 

poprawą efektywności 

energetycznej – drugi typ projektu 

– wspierane będą działania 

polegające na głębokiej 

modernizacji energetycznej 

budynków istniejących oraz 

rozbudowywanych. W budynkach 

modernizowanych energetycznie 

możliwa będzie budowa i 

przebudowa infrastruktury służącej 

do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych wraz z magazynami 

energii. W ww. budynkach możliwa 

będzie również likwidacja „niskiej 

emisji” poprzez 

wymianę/modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła. 

Projekty powinny być uzasadnione 

ekonomicznie i społecznie. 

Preferowane będą projekty 

wykorzystujące odnawialne źródła 

energii. Wsparcie w tym typie 

uwarunkowane wykonaniem 

inwestycji zwiększających 

efektywność energetyczną 

i ograniczające zapotrzebowanie na 

energię w budynkach, w których 

wykorzystywana jest energia ze 

wspieranych urządzeń. Najbardziej 
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skutecznymi działaniami w 

obszarze poprawy efektywności 

energetycznej jest głęboka 

modernizacja energetyczna 

budynków (oparta m.in. o system 

monitorowania i zarządzania 

energią). Audyty energetyczne są 

obowiązkowym elementem 

realizacji projektów z zakresu 

efektywności energetycznej. 

Zwiększeniu efektywności 

energetycznej regionalnej 

gospodarki będą służyć przede 

wszystkim działania koncentrujące 

się na realizacji strategii/planów 

gospodarki niskoemisyjnej w tym 

Programu ochrony powietrza dla 

terenu województwa śląskiego 

mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji. W związku z 

powyższym, działania związane z 

modernizacją energetyczną 

budynków będą promowały jej 

kompleksowy wymiar (tzw. 

głęboka modernizacja oparta m.in. 

o system monitorowania i 

zarządzania energią oraz o 

instalacje OZE), uwzględniającą 
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również niskoemisyjne źródła 

ciepła. Wsparcie udzielane będzie 

zgodnie z polityką wynikającą z 

Długoterminowej strategii 

renowacji budynków. Wspieranie 

renowacji krajowego zasobu 

budowlanego.  

Wszelkie inwestycje powinny być 

zgodne z unijnymi standardami i 

przepisami w zakresie ochrony 

środowiska.  

 Wspierane urządzenia do 

ogrzewania powinny 

charakteryzować się 

obowiązującym od końca 2020 r. 

minimalnym poziomem 

efektywności energetycznej i 

normami emisji zanieczyszczeń, 

które zostały określone w środkach 

wykonawczych do dyrektywy 

2009/125/WE. 

165.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

brak 

 

Dopuszcza się realizację 

przedsięwzięć w formule ESCO. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 



 

 

101 

Pkt 29. 

 str. 464 

166.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

 str. 464 

Wymieniony w pkt 5 typ projektu 

może być realizowany także w 

ramach klastrów energii. 

Wymienione w pkt 5 typy 

projektów mogą być realizowany 

także w ramach klastrów energii. 

 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

167.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

 str. 464 

brak 

 

Przewiduje się wsparcie dla 

projektów realizowanych przez 

Górskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe. Grupa GOPR jest 

jedynym podmiotem uprawnionym 

do wykonywania ratownictwa 

górskiego na terenie województwa 

śląskiego, dlatego zapewnienie 

dogodnych warunków dla jej 

działalności ma strategiczne 

znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa na obszarze 

regionu. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 



 

 

102 

168.  II.14 Oś Priorytetowa XIV 

Działania naprawcze w 

kontekście pandemii COVID-

19 – REACT-EU 

II. 14.3 Odnawialne źródła 

energii - REACT-EU 

Pkt 29. 

 str. 464 

W przypadku konieczności 

przeprowadzenia ponownej oceny 

– wniosek będzie oceniany w 

oparciu o Kryteria dla działania 4.1 

Odnawialne źródła energii, 

zatwierdzone Uchwałą nr 

1684/211/V/2017 z dnia 16 

sierpnia 2017 r. 

W przypadku konieczności 

przeprowadzenia ponownej oceny 

projektów realizowanych w 

ramach naboru nr RPSL.14.03.00-

IZ.01-24-410/22 – wniosek będzie 

oceniany w oparciu o Kryteria dla 

działania 4.1 Odnawialne źródła 

energii, zatwierdzone Uchwałą nr 

1684/211/V/2017 z dnia 16 

sierpnia 2017 r. 

Uspójnienie zakresu zgodnie ze zmianą 

programu. 

169.  II.15 Oś Priorytetowa XV 

Pomoc Techniczna – REACT-

EU  

Pkt 4.  

Str. 465 

1 620 811 2 111 832 Aktualizacja kwoty 

170.  II.15 Oś Priorytetowa XV 

Pomoc Techniczna – REACT-

EU  

II.15.1 Pomoc Techniczna – 

REACT-EU 

Pkt 5.  

Str. 466 

Brak zapisu  Dopuszcza się możliwość 

finansowania w ramach osi REACT-

EU nagród, dodatków 

zadaniowych/specjalnych  

przyznawanych za zadania 

realizowane na rzecz REACT-EU dla 

pracowników, których 

podstawowe wynagrodzenie 

finansowane jest w ramach osi XIII. 

Aktualizacja zapisu 

171.  II.15 Oś Priorytetowa XV 

Pomoc Techniczna – REACT-

EU  

1 620 811 2 111 832 Aktualizacja kwoty 
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II.15.1 Pomoc Techniczna – 

REACT-EU 

Pkt 10 

Str. 468 

172.  II.15 Oś Priorytetowa XV 

Pomoc Techniczna – REACT-

EU  

II.15.1 Pomoc Techniczna – 

REACT-EU 

Pkt 29 

Str. 471 

Środki Pomocy Technicznej w 

ramach wszystkich zadań będzie 

można przeznaczyć na 

finansowanie zadań związanych z 

przygotowaniem kolejnej 

perspektywy 2021-2027. 

W ramach środków PT REACT-EU 

możliwe jest finansowanie zadań 

związanych z przygotowaniem 

nowej perspektywy 2021-2027 w 

tym: możliwość finansowania 

sprzętu komputerowego 

pracownikom realizującym proces 

przygotowania nowej perspektywy. 

Zmiana zapisu 

173.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa I 

Działanie 1.1 

Str. 472 

Działanie 1.1 

- alokacja UE:  

47 800 000 

Działanie 1.1 

- alokacja UE:  

47 000 000 

Przesunięcie alokacji z 1.1  na 2.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

174.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa I 

Działanie 1.2 

Str. 472 

Działanie 1.2 

- alokacja UE:  

101 503 992 

Działanie 1.2 

- alokacja UE:  

97 803 992 

Przesunięcie alokacji z 1.2 na 2.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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175.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa I 

Poddziałanie 1.4.1 

Str. 472 

Poddziałanie 1.4.1 

- alokacja UE:  

1 350 000 

Poddziałanie 1.4.1 

- alokacja UE:  

1 090 000 

Przesunięcie alokacji z 1.4.1 na 2.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

176.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa I 

Poddziałanie 1.4.2 

Str. 472 

Poddziałanie 1.4.2 

- alokacja UE:  

15 506 666 

Poddziałanie 1.4.2 

- alokacja UE:  

15 266 666 

Przesunięcie alokacji z 1.4.2 na 2.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

177.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa I 

Poddziałanie 1.4.3 

Str. 472 

Poddziałanie 1.4.3 

- alokacja UE:  

375 000 

Poddziałanie 1.4.3 

- alokacja UE:  

325 000 

Przesunięcie alokacji z 1.4.3 na 2.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

178.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa II 

Działanie 2.1 

Str. 472 

Działanie 2.1 

- alokacja UE:  

96 000 000 

Działanie 2.1 

- alokacja UE:  

101 050 000 

Przesunięcie alokacji z 1.1, 1.2, 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3 na 2.1 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

179.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Poddziałanie 3.1.1 ZIT 

Poddziałanie 3.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Poddziałanie 3.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 3.1.1 na 4.1.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Str. 472 12 605 918 11 415 918 

180.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Poddziałanie 3.1.2 

RIT Zachodni 

Str. 472 

Poddziałanie 3.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

724 000 

Poddziałanie 3.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

684 000 

Przesunięcie alokacji z 3.1.2 na 4.1.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

181.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Działanie 3.2 

Str. 472 

Działanie 3.2 

- alokacja UE:  

227 208 514 

Działanie 3.2 

- alokacja UE:  

214 748 514 

Przesunięcie alokacji z 3.2 na 4.1.3, 

4.5.1, 10.1 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

182.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Poddziałanie 3.5.1 

Str. 472 

Poddziałanie 3.5.1 

- alokacja UE:  

4 650 000 

Poddziałanie 3.5.1 

- alokacja UE:  

4 538 000 

Przesunięcie alokacji z 3.5.1 na 4.5.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

183.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Poddziałanie 3.5.2 

Str. 472 

Poddziałanie 3.5.2 

- alokacja UE:  

4 550 000 

Poddziałanie 3.5.2 

- alokacja UE:  

4 188 000 

Przesunięcie alokacji z 3.5.2 na 4.5.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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184.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa III 

Poddziałanie 3.5.3 

Str. 472 

Poddziałanie 3.5.3 

- alokacja UE:  

2 070 000 

Poddziałanie 3.5.3 

- alokacja UE:  

1 694 000 

Przesunięcie alokacji z 3.5.3 na 4.5.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

185.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IV 

Poddziałanie 4.1.1 ZIT 

Str. 472 

Poddziałanie 4.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

31 829 363 

Poddziałanie 4.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

36 229 363 

Przesunięcie alokacji z 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 

4.3.1 na 4.1.1 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

186.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IV 

Poddziałanie 4.1.3 

Str. 472 

Poddziałanie 4.1.3 

- alokacja UE:  

55 600 000 

Poddziałanie 4.1.3 

- alokacja UE:  

60 045 000 

Przesunięcie alokacji z 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 

4.3.1 na 4.1.3 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

187.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IV 

Poddziałanie 4.3.1 ZIT 

Str. 473 

Poddziałanie 4.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

126 886 742 

Poddziałanie 4.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

124 886 742 

Przesunięcie alokacji z 4.3.1 na 4.1.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

188.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IV 

Poddziałanie 4.5.1 

ZIT transport 

- alokacja UE:  

Poddziałanie 4.5.1 

ZIT transport 

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 3.2, 3.5.1, 3.5.2, 

3.5.3 na 4.5.1 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 
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Poddziałanie 4.5.1 ZIT 

transport 

Str. 473 

311 233 079 316 428 079 

189.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IV 

Działanie 4.6 

Str. 473 

Działanie 4.6 

- alokacja UE:  

15 182 821 

Działanie 4.6 

- alokacja UE:  

8 852 821 

Przesunięcie alokacji z 4.6 na 10.2 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

190.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.1.2 RIT 

Południowy 

Str. 473 

Poddziałanie 5.1.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

11 580 300 

Poddziałanie 5.1.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

11 380 300 

Przesunięcie alokacji z 5.1.2 na 10.2 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

191.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.1.2 RIT 

Zachodni 

Str. 473 

Poddziałanie 5.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

12 243 600 

Poddziałanie 5.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

11 643 600 

Przesunięcie alokacji z 5.1.2 na 10.2 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

192.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.2.1 ZIT 

Poddziałanie 5.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Poddziałanie 5.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 5.2.1 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Str. 473 18 715 100 18 595 100 

193.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.2.2 RIT 

Zachodni 

Str. 473 

Poddziałanie 5.2.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

4 657 599 

Poddziałanie 5.2.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

4 337 599 

Przesunięcie alokacji z 5.2.2 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

194.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.4.1 ZIT 

Str. 474 

Poddziałanie 5.4.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

3 925 595  

Poddziałanie 5.4.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

2 625 595  

Przesunięcie alokacji z 5.4.1 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

195.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa V 

Poddziałanie 5.4.3 

Str. 474 

Poddziałanie 5.4.3 

- alokacja UE:  

32 220 000  

Poddziałanie 5.4.3 

- alokacja UE:  

31 550 000  

Przesunięcie alokacji z 5.4.3 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

196.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Kolumna „Wkład krajowy” 

(d) 

42 767 224 40 431 465 Zmiana sumy wartości wkładu 

krajowego na Osi w związku ze zmianą 

wartości w działaniu 7.5 
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Str. 474 

197.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Kolumna „Krajowe środki 

prywatne” (j) 

Str. 474 

4 635 949 4 023 985 Zmiana sumy wartości krajowych 

środków prywatnych na Osi w związku 

ze zmianą wartości w działaniu 7.5 

198.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Kolumna „Finansowanie 

ogółem” (k) 

Str. 474 

275 963 042 261 631 183 Zmiana sumy wartości finansowania 

ogółem na Osi w związku ze zmianą 

wartości w działaniu 7.5. 

199.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.1.1 ZIT 

Str. 474 

Poddziałanie 7.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

2 397 000 

Poddziałanie 7.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

2 197 000 

Przesunięcie alokacji z 7.1.1 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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200.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.1.3 

Str. 474 

Poddziałanie 7.1.3 

- alokacja UE:  

46 948 987 

Poddziałanie 7.1.3 

- alokacja UE:  

45 528 987 

Przesunięcie alokacji z 7.1.3 na 8.2.3, 

11.3 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 

201.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Działanie 7.2 

Str. 474 

Działanie 7.2 

- alokacja UE:  

130 014 252 

Działanie 7.2 

- alokacja UE:  

122 624 252 

Przesunięcie alokacji z 7.2 na 8.2.3, 

9.1.5, 9.2.5, 9.3.1, 11.1.4 (celem 

pełnego wykorzystania środków) 

202.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.3.1 ZIT 

Str. 474 

Poddziałanie 7.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

2 575 625 

Poddziałanie 7.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

2 325 625 

Przesunięcie alokacji z 7.3.1 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

203.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.3.2 RIT 

Południowy 

Str. 474 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

404 165 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

349 165 

Przesunięcie alokacji z 7.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

204.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Południowy 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Południowy 

Przesunięcie alokacji z 7.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Poddziałanie 7.3.2 RIT 

Północny 

Str. 474 

- alokacja UE:  

934 232 

- alokacja UE:  

854 232 

205.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.3.2 RIT 

Zachodni 

Str. 474 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

219 937 

Poddziałanie 7.3.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

204 937 

Przesunięcie alokacji z 7.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

206.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.3.3 

Str. 474 

Poddziałanie 7.3.3 

- alokacja UE:  

25 954 841 

Poddziałanie 7.3.3 

- alokacja UE:  

25 754 841 

Przesunięcie alokacji z 7.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

207.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Poddziałanie 7.4.2 

Str. 474 

Poddziałanie 7.4.2 

- alokacja UE:  

14 583 473 

Poddziałanie 7.4.2 

- alokacja UE:  

13 883 473 

Przesunięcie alokacji z 7.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

208.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VII 

Działanie 7.5 

Str. 474 

Działanie 7.5 

- alokacja UE:  

4 772 200 

Działanie 7.5 

- alokacja UE:  

3 086 100 

Przesunięcie alokacji z 7.5 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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209.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Działanie 7.5 

Kolumna „Wkład krajowy” 

(d) 

Str. 474 

1 089 212 544 606 Zmiana wartości wkładu krajowego w 

związku ze zmianą wartości alokacji na 

działaniu – proporcja wkład UE/wkład 

krajowy wynosi 85/15, w Tabeli 

zmieniono wartość wkładu UE, ale nie 

zmieniono wartości wkładu krajowego. 

210.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Działanie 7.5 

Kolumna „Krajowe środki 

prywatne” (j) 

Str. 474 

1 089 212 544 606 Zmiana wartości krajowych środków 

prywatnych w związku ze zmianą 

wartości alokacji na działaniu – 

proporcja wkład UE/wkład krajowy 

wynosi 85/15 -  w tabeli zmieniono 

wartość wkładu UE, ale nie zmieniono 

wartości krajowych środków 

prywatnych. 

211.  Rozdział III, 

pkt. III.1. Tabela finansowa 

1, 

Oś priorytetowa VII 

Działanie 7.5 

5 861 412 3 630 706 W związku ze zmianą wartości wkładu 

krajowego zmieniła się również 

wartość finansowania ogółem. 
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Kolumna „Finansowanie 

ogółem” (k) 

Str. 474 

212.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VIII 

Poddziałanie 8.1.3 

Str. 474 

Poddziałanie 8.1.3 

- alokacja UE:  

33 374 141  

Poddziałanie 8.1.3 

- alokacja UE:  

30 801 141 

Przesunięcie alokacji z 8.1.3 na 8.2.3, 

9.1.5, 9.2.5 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

213.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VIII 

Poddziałanie 8.2.3 

Str. 474 

Poddziałanie 8.2.3 

- alokacja UE:  

95 097 215 

Poddziałanie 8.2.3 

- alokacja UE:  

104 755 315 

Przesunięcie alokacji z 7.1.1, 7.1.3, 7.2, 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.2, 7.5, 11.4.1, 

11.4.2, 11.4.3, 8.1.3, 8.3.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

214.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa VIII 

Poddziałanie 8.3.2 

Str. 475 

Poddziałanie 8.3.2 

- alokacja UE:  

29 638 672  

Poddziałanie 8.3.2 

- alokacja UE:  

27 647 272 

Przesunięcie alokacji z 8.3.2 na 8.2.3, 

9.1.5, 9.2.5 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

215.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.1 ZIT 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

7 506 915 

Poddziałanie 9.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

7 348 915  

Przesunięcie alokacji z 9.1.1 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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216.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.2 RIT 

Południowy 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Południowy  

- alokacja UE:  

830 141 

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Południowy  

- alokacja UE:  

827 241  

Przesunięcie alokacji z 9.1.2 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

217.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.2 RIT 

Północny 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Północny  

- alokacja UE:  

1 938 356  

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Północny  

- alokacja UE:  

1 926 756  

Przesunięcie alokacji z 9.1.2 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

218.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.2 RIT 

Zachodni 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Zachodni  

- alokacja UE:  

1 557 433 

Poddziałanie 9.1.2 

RIT Zachodni  

- alokacja UE:  

1 505 933  

Przesunięcie alokacji  z 9.1.2 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

219.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.3 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.3 

- alokacja UE:  

3 916 000 

Poddziałanie 9.1.3 

- alokacja UE:  

3 693 000 

Przesunięcie alokacji z 9.1.3 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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220.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.4 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.4 

- alokacja UE:  

970 000 

Poddziałanie 9.1.4 

- alokacja UE:  

966 000 

Przesunięcie alokacji z 9.1.4 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

221.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.5 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.5 

- alokacja UE:  

60 954 154  

Poddziałanie 9.1.5 

- alokacja UE:  

60 711 154 

Przesunięcie alokacji z 9.1.5 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

222.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.6 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.6 

- alokacja UE:  

32 411 259 

Poddziałanie 9.1.6 

- alokacja UE:  

31 954 259 

Przesunięcie alokacji z 9.1.6 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

223.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.1.7 

Str. 475 

Poddziałanie 9.1.7 

- alokacja UE:  

0 

Poddziałanie 9.1.7 

- alokacja UE:  

3 710 000 

Dodanie nowego poddziałania 

224.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.1 ZIT 

Poddziałanie 9.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Poddziałanie 9.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 9.2.1 na 9.2.10 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Str. 475 18 725 457  18 029 457 

225.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.2 RIT 

Południowy 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

1 871 954 

Poddziałanie 9.2.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

1 809 954 

Przesunięcie alokacji z 9.2.2 na 9.2.10 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

226.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.3 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.3 

- alokacja UE:  

11 070 000  

Poddziałanie 9.2.3 

- alokacja UE:  

10 871 000  

Przesunięcie alokacji z 9.2.3 na 9.2.9 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

227.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.5 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.5 

- alokacja UE:  

29 458 527 

Poddziałanie 9.2.5 

- alokacja UE:  

29 096 527 

Przesunięcie alokacji z 9.2.5 na 9.2.9 

(celem pełnego wykorzystania 

środków)  

Przesunięcie alokacji z 7.2, 8.1.3, 8.3.2,  

9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 

9.3.1 na 9.2.5 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

228.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.6 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.6 

- alokacja UE:  

34 373 291 

Poddziałanie 9.2.6 

- alokacja UE:  

33 340 291 

Przesunięcie alokacji z 9.2.6 na 9.2.9 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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229.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.7 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.7 

- alokacja UE:  

2 245 000 

Poddziałanie 9.2.7 

- alokacja UE:  

2 286 000 

Przesunięcie alokacji z 9.2.7 na 9.2.10 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

230.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.9 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.9 

- alokacja UE:  

2 456 500 

Poddziałanie 9.2.9 

- alokacja UE:  

3 341 500 

Przesunięcie alokacji z 9.2.3, 9.2.5, 

9.2.6, 9.2.8 na 9.2.9 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

231.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.2.10 

Str. 475 

Poddziałanie 9.2.10 

- alokacja UE:  

0 

Poddziałanie 9.2.10 

- alokacja UE:  

5 562 000 

Dodanie nowego poddziałania 

232.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa IX 

Poddziałanie 9.3.1 

Str. 475 

Poddziałanie 9.3.1 

- alokacja UE:  

30 096 715 

Poddziałanie 9.3.1 

- alokacja UE:  

30 951 005 

Przesunięcie alokacji z 9.3.1 na 9.2.5 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

Przesunięcie alokacji z 7.2, 11.2.1, 

11.2.2, 11.2.3 na 9.3.1 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

233.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Działanie 10.1 

- alokacja UE:  

Działanie 10.1 

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 3.2, 5.2.1, 5.4.1, 

5.4.3, 5.2.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.4.4 na 

10.1 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Działanie 10.1  

Str. 475 

92 645 853 97 555 853 

234.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.2.1 ZIT 

Str. 475 

Poddziałanie 10.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

13 941 099 

Poddziałanie 10.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

14 441 099  

Przesunięcie alokacji z 10.2.1 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

235.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.2.2 RIT 

Południowy 

Str. 475 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

3 045 000 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

3 145 000  

Przesunięcie alokacji z 10.2.2 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

236.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.2.2 RIT 

Północny 

Str. 475 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Północny 

- alokacja UE:  

2 905 401 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Północny 

- alokacja UE:  

3 005 401  

Przesunięcie alokacji z 10.2.2 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

237.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.2.2 RIT 

Zachodni 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

6 416 000 

Poddziałanie 10.2.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

6 516 000  

Przesunięcie alokacji z 10.2.2 na 10.1 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Str. 475 

238.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.2.5 

Str. 475 

Poddziałanie 10.2.5 

- alokacja UE:  

0 

Poddziałanie 10.2.5 

- alokacja UE:  

7 030 000  

Dodanie nowego poddziałania 

239.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.3.1 ZIT 

Str. 476 

Poddziałanie 10.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

52 070 600 

Poddziałanie 10.3.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

50 070 600 

Przesunięcie alokacji z 10.3.1 na 10.2 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

240.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Poddziałanie 10.3.2 RIT 

Zachodni 

Str. 476 

Poddziałanie 10.3.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

17 967 560 

Poddziałanie 10.3.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

17 267 560 

Przesunięcie alokacji z 10.3.2 na 10.2 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

241.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa X 

Działanie 10.4 

Str. 476 

Działanie 10.4 

- alokacja UE:  

48 000 000 

Działanie 10.4 

- alokacja UE:  

50 000 000 

Przesunięcie alokacji z 10.3.1 na 10.4 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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242.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.1 ZIT 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

5 349 392 

Poddziałanie 11.1.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

5 103 392 

Przesunięcie alokacji z 11.1.1 na 11.1.6 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

243.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.2 RIT 

Południowy 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

1 889 950 

Poddziałanie 11.1.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

1 851 950 

Przesunięcie alokacji z 11.1.2 na 11.1.6 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

244.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.2 RIT 

Zachodni 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

1 131 953 

Poddziałanie 11.1.2 

RIT Zachodni 

- alokacja UE:  

1 121 953 

Przesunięcie alokacji z 11.1.2 na 11.1.6 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

245.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.3 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.3 

- alokacja UE:  

23 587 904 

Poddziałanie 11.1.3 

- alokacja UE:  

22 502 314 

Przesunięcie alokacji z 11.1.3 na  

11.1.4 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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246.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.4 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.4 

- alokacja UE:  

42 509 884 

Poddziałanie 11.1.4 

- alokacja UE:  

41 862 284 

Przesunięcie alokacji z 11.1.3, 7.2 na 

11.1.4 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 

247.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.5 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.5 

- alokacja UE:  

6 500 000 

Poddziałanie 11.1.5 

- alokacja UE:  

8 118 000 

Przesunięcie alokacji z 11.2.1, 11.2.2 

na 11.1.5 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

248.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.1.6 

Str. 476 

Poddziałanie 11.1.6 

- alokacja UE:  

0 

Poddziałanie 11.1.6 

- alokacja UE:  

2 104 000 

Dodanie nowego poddziałania 

249.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.1 ZIT 

Str. 476 

Poddziałanie 11.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

13 988 662 

Poddziałanie 11.2.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

13 756 682 

Przesunięcie alokacji z 11.2.1 na 9.3.1, 

11.1.5, 11.3 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

250.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Południowy  

- alokacja UE:  

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Południowy  

- alokacja UE:  

Przesunięcie alokacji z 11.2.2 na 9.3.1, 

11.1.5 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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Poddziałanie 11.2.2 RIT 

Południowy 

Str. 476 

2 699 420 2 576 770 

251.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Północny 

Str. 476 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Północny  

- alokacja UE:  

3 616 288 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Północny  

- alokacja UE:  

3 598 113 

Przesunięcie alokacji z 11.2.2 na 9.3.1, 

11.1.5 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 

252.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.2 RIT 

Zachodni 

Str. 476 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Zachodni  

- alokacja UE:  

2 754 898 

Poddziałanie 11.2.2 

RIT Zachodni  

- alokacja UE:  

2 732 393 

Przesunięcie alokacji z 11.2.2 na 9.3.1, 

11.1.5 (celem pełnego wykorzystania 

środków) 

253.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.3 

Str. 476 

Poddziałanie 11.2.3 

- alokacja UE:  

27 281 382 

Poddziałanie 11.2.3 

- alokacja UE:  

27 114 992 

Przesunięcie alokacji z 11.2.2 na 9.3.1, 

11.1.5, 11.3 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 

254.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Działanie 11.3 

Działanie 11.3 

- alokacja UE:  

31 837 471 

Działanie 11.3 

- alokacja UE:  

31 957 471  

Przesunięcie alokacji z 7.1.3, 11.2.1, 

11.2.3 na 11.3 (celem pełnego 

wykorzystania środków) 
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Str. 476 

255.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.4.1 ZIT 

Str. 476 

Poddziałanie 11.4.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

1 898 500 

Poddziałanie 11.4.1 

ZIT 

- alokacja UE:  

1 498 500 

Przesunięcie alokacji z 11.4.1 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

256.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.4.2 RIT 

Północny 

Str. 476 

Poddziałanie 11.4.2 

RIT Północny 

- alokacja UE:  

365 750 

Poddziałanie 11.4.2 

RIT Północny 

- alokacja UE:  

340 750 

Przesunięcie alokacji z 11.4.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

257.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.4.2 RIT 

Południowy 

Str. 476 

Poddziałanie 11.4.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

842 111 

Poddziałanie 11.4.2 

RIT Południowy 

- alokacja UE:  

567 111 

Przesunięcie alokacji z 11.4.2 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 

258.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.4.3 

Str. 476 

Poddziałanie 11.4.3 

- alokacja UE:  

27 040 610 

Poddziałanie 11.4.3 

- alokacja UE:  

25 840 610 

Przesunięcie alokacji z 11.4.3 na 8.2.3 

(celem pełnego wykorzystania 

środków) 
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259.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XIV 

Działanie 14.3 

Str. 477 

Działanie 14.3 

- alokacja UE:  

15 365 293 

Działanie 14.3 

- alokacja UE:  

27 149 804 

Zwiększenie alokacji w związku z 

przyznaniem II transzy REACT-EU 

260.  Tabela finansowa, 

Oś priorytetowa XV 

Działanie 15.1 

Str. 477 

Działanie 15.1 

- alokacja UE:  

1 620 811 

Działanie 15.1 

- alokacja UE:  

2 111 832 

Zwiększenie alokacji w związku z 

przyznaniem II transzy REACT-EU 

261.  Tabela finansowa 2, 

Kody zakresu interwencji 

Str. 478 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

262.  Tabela finansowa 2, 

Kody formy finansowania 

Str. 478 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

263.  Tabela finansowa 2, 

Kody typu obszaru 

Str. 478 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

264.  Tabela finansowa 2,  Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 



 

 

125 

Kod terytorialnego 

mechanizmu wdrażania 

Str. 478 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

265.  Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.1.2 Indykatywna alokacja 

UE planowana na projekty 

rewitalizacyjne 

Str. 486 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

266.  Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.1.3 Obszary Strategicznej 

Interwencji – miasta i 

dzielnice miast wymagające 

rewitalizacji 

Str. 493 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

267.  Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT 

wojewódzki 

Str. 496 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 
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268.  Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.3.2 Indykatywna alokacja 

UE planowana na projekty 

na obszarach wiejskich 

Str. 499 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 

269.  Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

B.2.2 Alokacja i wkład 

krajowy 

Str. 503 

Aktualizacja danych Dostosowanie tabeli do zmian 

finansowych wprowadzonych w celu 

maksymalizacji wykorzystania środków 

UE. 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Lp. Rozdział/podrozdział, 

nr Osi Priorytetowej, 

Nr Działanie 

pkt w tabeli, 

nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.1 Aktywna integracja 

Str. 9 

9.1.1 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – ZIT 

 

9.1.2 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych– RIT 

 

9.1.3 Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym– OSI 

 

9.1.4 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych– 

wsparcie działań wynikających 

z LSR obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie 

Dotychczasowy zapis 

9.1.1 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych – ZIT 

 

9.1.2 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych– RIT 

 

9.1.3 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym– OSI 

 

9.1.4 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności 

lokalnych– wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie 

Wprowadzone zostało w SZOOP nowe poddziałanie 

9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny 

dodano zapisy w tym zakresie w Załączniku nr 1 do 

SZOOP. 
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9.1.5 Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym– konkurs 

9.1.6 Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym –  projekty OPS i 

PCPR 

 

9.1.5 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym– konkurs 

 

9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym –  projekty OPS i PCPR 

 

9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne 

na rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny 

2.  II.9 Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne 

II.9.2 Dostępne i efektywne 

usługi społeczne i 

zdrowotne 

 

s.11 

 

9.2.1 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych - 

ZIT 

9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – 

RIT 

9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych–

OSI 

 

9.2.1 Rozwój usług  

społecznych i zdrowotnych –  

ZIT 

9.2.2 Rozwój usług  

społecznych i zdrowotnych –  

RIT 

 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe poddziałanie 

9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny dodano zapisy 

w tym zakresie w Załączniku nr 1 do SZOOP. 
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9.2.4 Rozwój usług 

społecznych – wsparcie 

działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie 

9.2.5 Rozwój usług 

społecznych  

9.2.6 Rozwój usług 

zdrowotnych – konkurs 

9.2.7 Rozwój usług 

adopcyjnych – tryb 

pozakonkursowy 

9.2.8 Działania na rzecz 

ograniczania skutków 

wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego 

wywołanego koronawirusem 

SARS-CoV-2 – tryb 

nadzwyczajny 

9.2.9 Regionalne wsparcie 

pieczy zastępczej  – tryb 

pozakonkursowy 

 

9.2.3 Rozwój usług 

 społecznych i zdrowotnych– 

OSI 

9.2.4 Rozwój usług  

społecznych – wsparcie  

działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary  

wiejskie i rybackie 

9.2.5 Rozwój usług  

społecznych 

9.2.6 Rozwój usług  

zdrowotnych – konkurs 

9.2.7 Rozwój usług  

adopcyjnych – tryb  

pozakonkursowy 

9.2.8 Działania na rzecz  

ograniczania skutków  

wystąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego  

wywołanego koronawirusem  
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SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny 

9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy 

zastępczej  – tryb pozakonkursowy 

9.2.10 Usługi społeczne na rzecz 

ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny 

3.  II.10 Oś priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz 

infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Str. 12 

Brak zapisu  10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o 

charakterze socjalnym w celu 

zapewnienia tymczasowego 

zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 

 

Dodanie nowego poddziałania na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy 
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4.  II.11 Oś priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego 

II.11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz  

zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

s. 13 

11.1.1 Wzrost 

upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji 

przedszkolnej– ZIT 

11.1.2 Wzrost 

upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji 

przedszkolnej– RIT 

11.1.3 Wzrost 

upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji 

przedszkolnej– konkurs 

11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego– 

konkurs 

11.1.5 Efektywny rozwój 

dzieci i młodzieży– program 

stypendialny 

11.1.1 Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej– ZIT 

11.1.2 Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej– RIT 

11.1.3 Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej– konkurs 

11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego– konkurs 

11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i 

młodzieży– program stypendialny 

11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny 

Wprowadzone zostało  w SZOOP nowe poddziałanie 

11.1.6 - Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny, dodano zapisy 

w tym zakresie w Załączniku nr 1 do SZOOP. 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

Lp. Rodzaj wskaźnika, 

nr działania/poddziałania, 

nazwa wskaźnika 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  Wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego, 

Działanie 1.3 Profesjonalizacja 

IOB, 

Liczba przedsiębiorstw 

korzystających z zaawansowanych 

usług (nowych i/lub ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu 

szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/46/LSI/SL2014 

szt./Regiony słabiej rozwinięte/5/LSI/SL2014 Zmniejszenie wartości 

docelowej wskaźnika, gdyż 

wskaźnik związany jest z 

jednym projektem, w 

którym jego wartość 

docelowa wynosi 5 szt. 

Wartość docelowa w 

wysokości 46 szt. nie 

zostanie osiągnięta ze 

względu na rezygnację z 

ogłaszania kolejnych 

naborów w ramach 

Działania 1.3. 

2.  Wskaźnik produktu  

Poddziałanie 3.5.3 

Internacjonalizacja MŚP,  

Liczba imprez targowych, w 

których Wnioskodawca wziął 

udział jako wystawca 

szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/17/LSI/SL2014 

Brak zapisu Wskaźnik został 

wprowadzony do SZOOP w 

lutym 2020 r. (v. 19.0) i 

miał zostać uwzględniony 

w drugim konkursie z 

poddziałania 3.5.3, który 

był planowany do 

ogłoszenia w 

marcu/kwietniu 2020 r. Ze 

względu na wybuch 

epidemii COVID-19 ŚCP 

podjęło decyzję o 
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rezygnacji z tego konkursu i 

przeznaczenia środków na 

konkurs „covidowy” z 

działania 3.2. 

3.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 3.5.3 

Internacjonalizacja MŚP,  

Liczba pozyskanych/zakupionych 

usług doradczych 

szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/5/LSI/SL2014 

Brak zapisu Wskaźnik został 

wprowadzony do SZOOP w 

lutym 2020 r. (v. 19.0) i 

miał zostać uwzględniony 

w drugim konkursie z 

poddziałania 3.5.3, który 

był planowany do 

ogłoszenia w 

marcu/kwietniu 2020 r. Ze 

względu na wybuch 

epidemii COVID-19 ŚCP 

podjęło decyzję o 

rezygnacji z tego konkursu i 

przeznaczenia środków na 

konkurs „covidowy” z 

działania 3.2. 

4.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 4.6.1 Czyste 

powietrze – konkurs 

Stopień redukcji PM10 

t/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/38,78/LSI/SL2014 

 t/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/22,61/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL 
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5.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałania 4.6.1 Czyste 

powietrze – konkurs 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Tony równoważnika CO2/Regiony słabiej 

rozwinięte/1 989,77/LSI/SL2014 

Tony równoważnika CO2/Regiony słabiej 

rozwinięte/1 160,20/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL 

6.  Wskaźnik produktu  

Poddziałanie 4.6.1 Czyste 

powietrze – konkurs 

Liczba zmodernizowanych źródeł 

ciepła 

szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/1 504/LSI/SL2014 

szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/877/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

produktu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL 

7.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie 

(obligatoryjny) 

Osoby/regiony słabiej 

rozwinięte/10 932/51 068/LSI/SL2014 

Osoby/regiony słabiej rozwinięte/10 932/56 

254/LSI/SL2014 

Zmiany  związane z 

uzyskaniem zgody na 

nadkontraktację – 

dostosowanie wartości 

wskaźników do Programu 

8.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

Szt./regiony słabiej 

rozwinięte/12 113/LSI/SL2014 

Szt./regiony słabiej 

rozwinięte/13 344/LSI/SL2014 

j/w 
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pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych usługami 

rozwojowymi w programie 

(obligatoryjny) 

9.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie (obligatoryjny) 

Osoby/regiony słabiej 

rozwinięte/5 469/LSI/SL2014 

Osoby/regiony słabiej 

rozwinięte/6 029/LSI/SL2014 

j/w 

10.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie (obligatoryjny) 

Osoby/regiony słabiej 

rozwinięte/15 859LSI/SL2014 

Osoby/regiony słabiej 

rozwinięte/17 482/LSI/SL2014 

j/w 
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11.  Wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu (obligatoryjny) 

Osoby/Regiony słabiej 

rozwinięte/70 287/2013/46 472/LSI/SL2014 

Osoby/Regiony słabiej 

rozwinięte/70 287/2013/51 230/LSI/SL2014 

j/w 

12.  Wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla 

przedsiębiorców i ich 

pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa – konkurs 

Liczba mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które 

zrealizowały swój cel rozwojowy 

dzięki udziałowi w programie 

(obligatoryjny) 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/6 107/2013/7 763/LSI/SL2014 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/6 107/2013/8 560/LSI/SL2014 

j/w 

13.  Wskaźnik produktu  

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

 

Poddziałanie 9.1.7 - Regionalne wsparcie 

integracyjne na rzecz ograniczenia skutków 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe poddziałanie  

9.1.7. Regionalne wsparcie 

integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków 

kryzysu wywołanego 
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kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny  

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób, którym udzielono ochrony 

czasowej w związku z wojną w Ukrainie, 

objętych wsparciem w programie  

 

Jednostka 

miary 

osoby  

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

 

Wartość pośrednia (2018) 

0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

0 

 

konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny  - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania 
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Źródło 

LSI/SL2014 

14.  Wskaźnik produktu  

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Brak zapisu Nazwa wskaźnika 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

 

Wartość pośrednia (2018) 

0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

21 101 552 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe poddziałanie  

9.1.7 Regionalne wsparcie 

integracyjne na rzecz 

ograniczenia skutków 

kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania 
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Źródło 

LSI/SL2014 

15.  Wskaźnik produktu  

Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

s. 111 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

 

Poddziałanie 9.2.10 - Usługi społeczne na 

rzecz ograniczenia skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób, którym udzielono ochrony 

czasowej w związku z wojną w Ukrainie, 

objętych wsparciem w programie  

 

Jednostka 

miary 

osoby  

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe poddziałanie  

9.2.10. Usługi społeczne na 

rzecz ograniczenia skutków 

kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy- tryb 

nadzwyczajny  - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania.  
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Wartość pośrednia (2018) 

0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

0 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

16.  Wskaźnik produktu 

Działanie 9.2 Dostępne i 

efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne 

 

s.111 

Brak zapisu  

Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe Poddziałanie  

9.2.10. Usługi społeczne na 

rzecz ograniczenia skutków 

kryzysu wywołanego 

konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy- tryb 

nadzwyczajny  - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania. 
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Wartość pośrednia (2018) 

0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

27 405 176 

Źródło 

LSI/SL2014 

17.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie 

sektora ekonomii społecznej – 

konkurs  

 

s.112 

 

Brak zapisu Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

 

Wartość pośrednia (2018) 

W związku z 

zabezpieczeniem środków 

na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium 

Ukrainy w ramach 

Działania 9.3, określono 

wskaźniki produktu dla 

tego Poddziałania. 
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0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

5 686 630 

Źródło 

LSI/SL2014 

18.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie 

sektora ekonomii społecznej – 

konkurs  

 

s.112 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

 

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej – konkurs  

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób, którym udzielono ochrony 

czasowej w związku z wojną w Ukrainie, 

objętych wsparciem w programie  

 

Jednostka 

miary 

osoby  

 

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

W związku z 

zabezpieczeniem środków 

na rzecz ograniczenia 

skutków kryzysu 

wywołanego konfliktem 

zbrojnym na terytorium 

Ukrainy w ramach 

Działania 9.3, określono 

wskaźniki produktu dla 

tego Poddziałania. 
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Wartość pośrednia (2018) 

0 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

0 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

19.  Wskaźnik rezultatu 

Działanie 10.2. Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 

oraz infrastruktury usług 

społecznych 

 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o 

charakterze socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla obywateli 

Ukrainy 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób korzystających ze wspartej 

infrastruktury 

 

Jednostka miary 

Osoby 

 

Dodanie  wskaźnika 

rezultatu do nowego 

poddziałania 
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Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

500 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

20.  Wskaźnik produktu  

Działanie 10.2. Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 

oraz infrastruktury usług 

społecznych 

 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o 

charakterze socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla obywateli 

Ukrainy 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno-

zawodowej 

 

Jednostka miary 

Szt. 

 

Dodanie  wskaźników 

produktu do nowego 

poddziałania 
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Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Wartość pośrednia 

0 

 

Szacowana wartość docelowa 

13 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

21.  Wskaźnik produktu  

Działanie 10.2. Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 

oraz infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o 

charakterze socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla obywateli 

Ukrainy 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowo utworzonych mieszkań w 

istniejących budynkach  

 

Dodanie  wskaźników 

produktu do nowego 

poddziałania 
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Jednostka miary 

Szt. 

 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Wartość pośrednia 

0 

 

Szacowana wartość docelowa 

130 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

22.  Wskaźnik produktu  

Działanie 10.2. Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 

oraz infrastruktury usług 

społecznych 

Brak zapisów Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o 

charakterze socjalnym w celu zapewnienia 

tymczasowego zakwaterowania dla obywateli 

Ukrainy 

 

Nazwa wskaźnika 

Dodanie  wskaźników 

produktu do nowego 

poddziałania 
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Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Wartość pośrednia 

0 

 

Szacowana wartość docelowa 

32 338 000  

 

Źródło 

LSI/SL2014 
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23.  Wskaźnik produktu 

Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz  zapewnienie 

równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

s. 125 

 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie  

Jednostka miary 

PLN  

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

Wartość pośrednia (2018) 

0  

Szacowana wartość docelowa (2023) 

11 318 167 

Źródło  

LSI/SL2014 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe Poddziałanie 

11.1.6 - Wzrost 

dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z 

Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania. 
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24.  Wskaźnik produktu 

Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz  zapewnienie 

równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

s. 125 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób, którym udzielono ochrony 

czasowej w związku z wojną w Ukrainie, 

objętych wsparciem w programie  

Jednostka miary 

osoby  

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

Wartość pośrednia (2018) 

0  

Szacowana wartość docelowa (2023) 

0 

Źródło  

LSI/SL2014 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe Poddziałanie 

11.1.6 - Wzrost 

dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z 

Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania. 
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25.  Wskaźnik produktu 

Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz  zapewnienie 

równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i 

średniego 

 

s. 125 

Brak zapisu Oś priorytetowa, działanie, poddziałanie 

Poddziałanie 11.1.6  

Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla 

uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny 

Nazwa wskaźnika 

Liczba podmiotów, które otrzymały wsparcie 

ze względu na pomoc obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa  

Jednostka miary 

Szt.  

Kategoria regionu 

Regiony słabiej rozwinięte 

Wartość pośrednia (2018) 

0  

Szacowana wartość docelowa (2023) 

0 

Źródło  

LSI/SL2014 

Wprowadzone zostało  w 

SZOOP nowe Poddziałanie 

11.1.6 - Wzrost 

dostępności do edukacji 

ogólnej dla uczniów z 

Ukrainy – tryb 

nadzwyczajny - wskazano 

wskaźnik produktu dla tego 

poddziałania. 
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26.  Wskaźnik produktu  

Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura 

wychowania przedszkolnego 

Brak zapisów 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Wartość pośrednia (2018) 

0 

 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

322 000 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik 

obrazujący możliwą 

interwencję, zgodnie ze 

aktualizowanym 

RPO WSL na lata 2014-

2020  
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27.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego 

 

Brak zapisów 

 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania mające na celu 

łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie 

 

Jednostka miary 

PLN 

 

Kategoria regionu 

Region słabiej rozwinięty 

 

Wartość pośrednia (2018) 

0 

 

Szacowana wartość docelowa (2023) 

690 000 

 

Źródło 

LSI/SL2014 

Dodano wskaźnik 

obrazujący możliwą 

interwencję, zgodnie ze 

aktualizowanym 

RPO WSL na lata 2014-

2020  
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28.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Stopień redukcji PM 10 

t/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/21/LSI/SL2014 

t/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/79/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

29.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Produkcja energii elektrycznej z 

nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE 

MWhe/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/2037/LSI/SL2014 

MWhe/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/3622/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

30.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE 

MWht/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/2735/LSI/SL2014 

MWht/rok/Regiony słabiej 

rozwinięte/4861/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

31.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych(obligatoryjny) 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 
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32.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych 

MWe/Regiony słabiej 

rozwinięte/6/LSI/SL2014 

MWe/Regiony słabiej 

rozwinięte/10,524/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

33.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł 

odnawialnych(obligatoryjny) 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

cieplnej ze źródeł odnawialnych 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 

34.  Wskaźnik rezultatu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych 

MWt/Regiony słabiej 

rozwinięte/4/LSI/SL2014 

MWt/Regiony słabiej 

rozwinięte/7,016/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

rezultatu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

35.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (obligatoryjny) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 
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36.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Szacowany roczny spadek emisji 

gazów cieplarnianych 

Tony równoważnika CO2/Regiony słabiej 

rozwinięte/13 801/LSI/SL2014 

Tony równoważnika CO2/Regiony słabiej 

rozwinięte/24 024/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

produktu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

37.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

(obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 

38.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/2 529/LSI/SL2014 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/4 402/LSI/SL2014 

Zmiana wartości wskaźnika 

produktu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

39.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

(obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 

40.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 
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obowiązków wykazywania 

w programie. 

41.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/1 483/LSI/SL2014 

 

 

Szt./Regiony słabiej 

rozwinięte/2 581/LSI/SL2014 

 

Zmiana wartości wskaźnika 

produktu – zgodnie ze 

zmianą w RPO WSL oraz ze 

zwiększeniem alokacji 

42.  Wskaźnik produktu 

Poddziałanie 14.3 Odnawialne 

źródła energii – REACT-EU 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

(obligatoryjny) 

Liczba przebudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z OZE 

Zmiana doprecyzowująca - 

obligatoryjność nie dotyczy 

beneficjentów ale 

obowiązków wykazywania 

w programie. 

 


