Zestawienie zmian do RPO WSL 2014-2020 (aktualizacja z 29 stycznia 2020 r.)
Oś Priorytetowa I NOWOCZESNA GOSPODARKA
• Zmiana alokacji w związku z utratą rezerwy wykonania – przesunięcie 25 mln euro z obszaru
badania i rozwój przedsiębiorstw na OP IV w obszarze odnawialnych źródeł energii.
• Dostosowanie wartości wskaźników w związku z przesunięciami alokacji wewnątrz osi oraz utratą
rezerwy wykonania.
• Rozszerzenie katalogu beneficjentów w obszarze ekosystemu innowacji o Katowicką Specjalną
Strefę Ekonomiczną.

Oś Priorytetowa II CYFROWE ŚLĄSKIE
• Dostosowanie wartości wskaźników uwzględniające postępy we wdrażaniu.

Oś Priorytetowa III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP
• Zmiany alokacji w związku z przesunięciem 4,98 mln euro z obszaru wsparcia terenów
inwestycyjnych na OP IV w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej oraz transportu
niskoemisyjnego.
• Przesunięcie wewnątrz osi 28,5 mln euro z działania dotyczącego TIK w MŚP na działanie dotyczące
Innowacji w MŚP

Oś Priorytetowa IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA
• Dostosowanie wartości wskaźników uwzględniające postępy we wdrażaniu oraz przesunięcia
alokacji.
• Zmiany alokacji wynikające z przesunięcia 25 mln euro rezerwy wykonania z OP I na obszar
odnawialnych źródeł energii oraz przesunięcia 4,98 mln euro z OP III z obszaru terenów
inwestycyjnych na obszar transportu niskoemisyjnego.
• Przesunięcia wewnątrz osi, tj. 3,6 mln euro z obszaru kogeneracji na obszar odnawialnych źródeł
energii oraz 28 mln euro z obszaru poprawy jakości powietrza na odnawialne źródła energii oraz
efektywność energetyczną.

Oś Priorytetowa V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
• Zmiany wartości wskaźników uwzględniające postępy we wdrażaniu oraz wewnętrzne przesunięcia
alokacji.
• Przesunięcie wewnątrz osi 0,89 mln euro z obszaru różnorodności biologicznej na obszar kultury.
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Oś Priorytetowa VI TRANSPORT
• Zmiany wartości wskaźników uwzględniające postępy we wdrażaniu.
• Przesunięcie wewnątrz osi 5,37 mln euro z taboru kolejowego na liniową infrastrukturę kolejową.

Oś Priorytetowa VII REGIONALNY RYNEK PRACY
• Zmiana (zmniejszenie) alokacji o 8,3 mln euro w związku z przesunięciami wolnych środków
z obszarów: samozatrudnienie i outplacement na Oś Priorytetową VIII w obszarze przystosowania
pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
• Zmiana wartości wskaźnika finansowego w związku ze zmianami alokacji na Osi – przesunięcie
wolnych środków na Oś Priorytetową VIII.
• Doprecyzowanie zapisów w zakresie typów operacji planowanych do realizacji oraz katalogu grup
docelowych pod względem przedziału wiekowego uczestników projektu.

Oś Priorytetowa VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
• Zmiana (zwiększenie) alokacji o 8,3 mln euro w związku z przesunięciami wolnych środków z Osi
Priorytetowej VII z obszarów: samozatrudnienie i outplacement na obszar przystosowanie
pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.
• Zmiana wartości wskaźnika finansowego w związku ze zmianami alokacji na Osi – przesunięcie
wolnych środków z Osi Priorytetowej VII.
• Zmiana wartości docelowej wskaźnika z ram wykonania ze względu na zmianę alokacji przesunięcie wolnych środków z Osi Priorytetowej VII.
• Zmiany wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu ze względu na zmianę alokacji.

Oś Priorytetowa IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
• Zmiana wartości docelowej wskaźnika z ram wykonania, ze względu na zmianę alokacji.
• Zmiany wartości docelowych wskaźników rezultatu i produktu ze względu na zmianę alokacji.
• Przesunięcie wewnątrz osi 1,035 mln euro z obszaru ekonomii społecznej na obszar usługi
społeczne.

Oś Priorytetowa XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO
• Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Liczba podmiotów realizujących zadania
centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie ze względu na
zmianę metodologii szacowania wartości docelowej wskaźnika, wynikająca ze zmian wprowadzonych
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do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które weszły w życie z dniem 1 września 2019
r.
• Doprecyzowanie zapisów w obszarze opisu planowanych przedsięwzięć, katalogu grup docelowych,
głównych beneficjentów.
• Dodanie projektu pozakonkursowego dotyczącego oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
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