
Załącznik – Wykaz najważniejszych zmian, wprowadzonych do 17. wersji SZOOP PO WER 

2014-2020 

 

I. Ogólny opis PO oraz głównych warunków realizacji 

Zaktualizowano informację o obecnie obowiązującej, czwartej wersji PO WER. 

 
II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań 

1) Oś Priorytetowa I – Priorytet inwestycyjny 8i 

 dodanie Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób 

z niepełnosprawnościami oraz powiązanych z nim informacji. 

2) Oś Priorytetowa I – Priorytet inwestycyjny 8ii 

 dodanie nowych typów operacji możliwych do realizacji w ramach Działania 1.2 tj. 
wyodrębnionych projektów z zakresu kompleksowej aktywizacji zawodowej 
rozliczanych stawką jednostkową, wyodrębnionych projektów na subsydiowane 
zatrudnienie, projektów stażowych oraz projektów ukierunkowanych na wsparcie 
w zakresie przedsiębiorczości. 

3) Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 8iv 

 Połączenie dwóch typów operacji: Opracowanie i upowszechnianie modelu 

współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci oraz Podniesienie 

kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu 

m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna 

kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz inne programy szkoleń 

wypracowane w ramach PO KL w jeden Opracowanie i upowszechnianie modelu 

współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci oraz podniesienie 

kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci. 

 

4) Oś Priorytetowa II – PI 8v  

 Działanie 2.21 – dla typu projektu nr 6 Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju 

technologii kompensacyjnych i asystujących dodano warunek, że wspieranie 

pracowników dużych przedsiębiorstw nie jest wykluczone. 

5) Oś Priorytetowe II – Priorytet inwestycyjny 8vii 

 Usunięcie dwóch typów operacji: budowa zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej 

EURES oraz Opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi, które umożliwiają 

realizacje działań (w tym ewaluacja EURES) realizowanych przez Instytucje Rynku 

Pracy inne niż Publiczne Służby Zatrudnienia np. organizacje pozarządowe. 

6) Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 9i 

a. Zmiana nazwy typu projektu nr 3 w Działaniu 2.5 na Działania edukacyjne  na rzecz 

kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

obejmujące oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy 

i integracji społecznej. 

b. Usunięcie z Działania 2.5 następujących typów operacji i powiązanych z nimi 

informacji: 

i.  Przygotowanie, przetestowanie i zweryfikowanie funkcjonowania systemu 

akredytacji dla instytucji działających na rzecz włączenia społecznego 
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i zwalczania ubóstwa: centrów i klubów integracji społecznej, agencji usług 

socjalnych i innych nowo powstających form. 

ii. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów 
społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność 
zawodową i ograniczających ubóstwo. 

c. Dodanie nowych typów operacji w Działaniu 2.5: 

i. Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w związku z biernością 

zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów 

kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami. 

ii. Ocena skuteczności procedury „Niebieskie Karty” oraz wypracowanie 

rekomendacji do zmian. 

iii. Przegląd działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz opracowanie rekomendacji do wdrożenia nowych rozwiązań. 

oraz uzupełnienie informacji nt. typów beneficjentów oraz trybu wyboru projektów. 

d. Usunięcie z Działania 2.6 następujących typów operacji i powiązanych z nimi 

informacji: 

i. Dokonanie przeglądu systemu orzekania o niepełnosprawności i stworzenie 

rekomendacji dla zmian, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, 

do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane 

instrumenty wsparcia. 

ii. Działania szkoleniowe w zakresie zmian organizacyjno-prawnych dla 

członków zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (wyłącznie po 

dokonaniu zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności) oraz kadry 

pozostałych publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych, w tym warsztatów terapii zajęciowej. 

e. Dodatnie nowych typów operacji w Działaniu 2.6: 

i. Podnoszenie kompetencji lekarzy medycyny pracy w zakresie 

przeprowadzania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych osób 

niepełnosprawnych 

ii. Podnoszenie kompetencji pracowników powiatowych urzędów pracy 

i urzędów wojewódzkich w zakresie nowych regulacji prawnych dotyczących 

zatrudnienia wspomaganego 

iii. Podnoszenie kompetencji kadr organizacji pozarządowych działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotów reintegracyjnych i kadr 

środowiskowych domów samopomocy w zakresie pracy z otoczeniem osób 

z niepełnosprawnościami w celu wypracowania postaw sprzyjających 

aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

oraz uzupełnienie informacji nt. typów beneficjentów, grup docelowych oraz trybu 

wyboru projektów. 

7) Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 9iv 

a. Usunięcie z Działania 2.8 typu operacji Wypracowanie i przetestowanie modelowych 

rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową 

i ograniczających ubóstwo i powiązanych z nim informacji. 

b. Dodanie nowego celu szczegółowego Zwiększenie dostępu do zintegrowanych 

usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej i nowego 

typu operacji Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój 

dostarczanych przez nie usług oraz związane z tym uzupełnienie informacji, w tym 

nt. grup docelowych i trybu wyboru projektów. 
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8) Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 9v 

a. Dodanie nowych typów operacji w działaniu 2.9: 

i. Działania wspierające tworzenie ścieżek reintegracji dla uczestników  

podmiotów zatrudnienia socjalnego m.in. przez realizację inwestycji w tych 

podmiotach i ich wsparcie służące podniesieniu jakości usług 

reintegracyjnych oraz wsparcie pracodawców (w szczególności PS 

i spółdzielni socjalnych) w kontynuowaniu działań reintegracyjnych na rzecz 

zatrudnionych absolwentów CIS/KIS. 

ii. Wdrożenie rozwiązań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną 

wśród dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Działania będą komplementarne 

do interwencji w zakresie pakietu edukacyjnego 

b. Usunięcie typu operacji: Pilotażowe wdrożenie rozwiązań dotyczących zakładania, 

prowadzenia i upowszechniania spółdzielni uczniowskich w szkołach 

ogólnokształcących i zawodowych oraz powiązanych z nim wskaźników. 

c. Zmiana brzmienia wskaźnika produktu i rezultatu dla wsparcia w obszarze 

zamówień publicznych: 

i. Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów ekonomii społecznej, których 

pracownicy zostali objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa 

zamówień publicznych – (zamiast: liczba przedsiębiorstw społecznych); 

ii. Wskaźnik rezultatu: Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które  po 

opuszczeniu programu zwiększyły częstotliwość udziału w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego (dotychczasowa wartość docelowa: 

50%, nowa wartość docelowa: 30 %) 

d. Usunięcie z Działania 2.9 rodzaju wsparcia z instrumentów finansowych w postaci 

instrumentów SVC i instrumentów reporęczeniowych. Instrument SVC jest 

wdrażany w Osi IV, jako instrument innowacyjny. Natomiast w związku z brakiem 

ofert w przetargu nieograniczonym na podmiot zarządzający instrumentem 

reporęczeniowym, zrezygnowano z wdrażania tego instrumentu. 

9) Oś Priorytetowa II – priorytet inwestycyjny 10i 

 w ramach Działania 2.10 

i. zmieniono brzmienie typu operacji Tworzenie zestawów narzędzi 

edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego 

pod kątem rozwijania u  uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów (poprzez usunięcie 

fragmentu: (…) oraz rewizja treści nauczania (…)); 

ii. zmodyfikowano zapisy grupy docelowej odnoszące się do uczniów; 

iii. usunięto informacje dotyczące obowiązku wniesienia wkładu własnego 

w przypadku podtypu operacji 9 i 10. 

10)  Oś Priorytetowa II – priorytet inwestycyjny 10iii 

a. W ramach Działania 2.13: 

i. Dodanie nowego typu operacji: Wsparcie ministrów właściwych w tworzeniu 

i wdrażaniu rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości procesów 
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związanych z włączaniem do ZSK i funkcjonowaniem nowych kwalifikacji 

oraz uzupełnienie informacji nt. typów beneficjentów, grup docelowych oraz 

trybu wyboru projektów. 

b. W ramach Działania 2.14: 

i. Usunięcie podtypów operacji w ramach typu Zwiększenie oferty 

pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, tj. opracowanie 

przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych; opracowanie 

kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części teoretycznej 

kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

ii. Dodanie nowego typu operacji: Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy 

i koordynacji między ministrami w zakresie uczenia się przez całe życie 

w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej i uczeniu się nieformalnym 

oraz uzupełnienie informacji nt. typów beneficjentów, grup docelowych oraz 

trybu wyboru projektów 

11)  Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 10iv 

a. w ramach Działania 2.15: 

i. usunięcie typu operacji: Stworzenie i upowszechnienie modelu współpracy 
pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) 
ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi kształcenie 
zawodowe oraz powiązanego z nim wskaźnika produkt, a także informacji 
nt. typów beneficjentów oraz trybu wyboru projektów; 

ii. zmiana brzmienia typu operacji Tworzenie i upowszechnienie e-materiałów 
do kształcenia zawodowego 

12)  Oś Priorytetowa II – Priorytet inwestycyjny 11i 

a. W ramach Działania 2.16: 

i.  usunięcie typu operacji: Opracowanie i wdrożenie narzędzi umożliwiających 

usprawnienie koordynacji prac nad projektami ustaw oraz ułatwiających 

analizę wpływu projektowanej zmiany na obowiązujący system aktów 

prawnych i generowanie tekstów ujednoliconych aktów, uwzględniających 

projektowane zmiany oraz powiązanych z nim wskaźników. 

ii.  zmiana trybu realizacji typy operacji: Rozbudowanie procesu konsultacji 

społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych 

(m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) 

w oparciu o zasady konsultacji społecznych, z konkursowego na 

pozakonkursowy i wskazanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako 

beneficjenta. 

b. W ramach Działania 2.17: 

i. dodanie nowego celu szczegółowego Włączenie idei dostępności do 

głównego nurtu dobrego  rządzenia; 

ii. usunięcie dwóch typów operacji: (1) Wprowadzenie modelu zarządzania 

finansami jednostek organizacyjnych prokuratury opartego o budżetowanie 

procesów i rezultatów, (2) Wdrożenie standardów i procedur biur 

podawczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury; 

iii. dodanie trzech nowych typów operacji: (1) Opracowanie i wdrożenie modelu 

centralizacji portali sądowych, (2) Upowszechnienie alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez podniesienie kompetencji 

mediatorów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,  utworzenie 

Krajowego Rejestru Mediatorów oraz działania informacyjne skierowane do 
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interesariuszy mediacji, (3) Dostosowanie funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez 

podniesienie kompetencji kadr sektora sprawiedliwości w zakresie praw 

osób niepełnosprawnych i kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz 

wdrażanie usprawnień z zakresu dostępności, oraz powiązanych z nimi 

wskaźników; 

iv. rozszerzenie o doradców restrukturyzacyjnych oraz przedstawicieli zawodów 

prawniczych grupy docelowej wsparcia realizowanego na podstawie typu 

operacji, który po zmianach otrzymuje brzmienie: Szkolenia oraz studia 

podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych 

w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, doradców 

restrukturyzacyjnych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz 

mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji, informatyki śledczej, 

ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości 

gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, 

prawa upadłościowego; 

v. dodanie do grup docelowej i ostatecznych odbiorców wsparcia: pracowników 

służby więziennej, osób świadczących usługi w ramach nieodpłatnej pomocy 

prawnej i poradnictwa obywatelskiego, doradców restrukturyzacyjnych, 

przedstawicieli zawodów prawniczych (radcowie prawni, notariusze, 

adwokaci);  

vi. wprowadzenie zmian w nazewnictwie i metodologii wskaźników.  

 

c. W ramach Działania 2.18: 

i. dodanie nowego typu operacji: Wdrażanie w jednostkach samorządu 

terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz powiązanych z nim wskaźników; 

ii. zmiana trybu realizacji typu operacji Wypracowanie rozwiązań ułatwiających 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej 

oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania, z pozakonkursowego na 

pozakonkursowy/konkursowy. Wsparcie w tym obszarze będzie realizowane 

w formule konkursowej, jako element szerszego pakietu działań dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

d. W ramach Działania 2.19: 

i. usunięcie typów operacji: Podnoszenie kompetencji kadr planowania 

przestrzennego w zakresie jednolitego krajowego zintegrowanego systemu 

monitorowania procesów przestrzennych, Wsparcie szkoleniowe dla służb 

wojewody jako organu nadzoru nad JST w zakresie badania zgodności 

z prawem uchwał rad gmin w sprawach zagospodarowania przestrzennego 

oraz jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego 

stopnia w sprawach badania zgodności projektów budowlanych 

z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

Stworzenie systemu akredytacji podmiotów uprawnionych do świadczenia 

usług certyfikowania dostępności 

ii. dodanie typu operacji: Pilotażowe wdrożenie modelu współpracy w zakresie 

planowania przestrzennego w ramach wybranego obszaru funkcjonalnego 

obejmujące w szczególności opracowanie studiów uwarunkowań i  planów 

zagospodarowania przestrzennego wraz z konsultacjami tych dokumentów 

oraz typu beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
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iii. wprowadzenie zmian w nazewnictwie i metodologii wskaźników, 

 

13)  Oś Priorytetowa III - Priorytet inwestycyjny 10ii: 

- usunięcie typu operacji: Wspieranie studentów i doktorantów w studiowaniu za granicą 

z zastosowaniem pomocy zwrotnej oraz powiązanych wskaźników z programu, 

-  wprowadzenie nowego typu operacji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania centrum 

wiedzy o dostępności, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad 

projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym oraz 

powiązanych z nim wskaźników. 

III.  Zmiany finansowe 

1) W ramach Osi I, II, III, IV i V PO WER dokonano realokacji środków wynikających  
z przeglądu śródokresowego oraz zwiększonej alokacji na Inicjatywę na rzecz ludzi 
młodych (dotyczy tylko Osi I). 
 

2) Przeniesiono kwotę rezerwy wykonania w części koperty regionów lepiej rozwiniętych z Osi 
III do Osi V. 

 
3) W ramach Osi III dokonano realokacji środków pomniejszając alokację w Działaniach 3.1  

i zwiększając w Działaniach 3.3 i 3.5. Realokacje wynikały z niewystarczającej kwoty 
środków koniecznych do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania. 
 

4) Dostosowano źródła finansowania do modelów finansowania typów projektów wynikających 
z przeglądu Programu. 

 
5) W Indykatywnym planie finansowym PO WER (EUR) wprowadzono zmiany wynikające ze 

zmian opisanych powyżej. 
 

 

IV.  Załącznik 1 

Dodano działanie 1.5 (PI 8i). 

V. Załącznik 2a  

Dostosowano nazwy i wartości wskaźników do zmian, wynikających z przeglądu śródokresowego 

PO WER. Dodano również nowe i usunięto wybrane wskaźniki. 

VI. Załącznik 2b 

1) Oś II PI 8v: 

a. dostosowano nazwy wskaźników, dot. Bazy Usług Rozwojowych (zmiana z RUR na 

BUR), 

b. w definicjach wskaźników dot. technologii kompensacyjnych i asystujących 

uzupełniono, że wsparcie może dotyczyć również „uniwersalnego projektowania”. 

Ponadto rozszerzono grupę docelową wsparcia (z MMŚP na przedsiębiorstwa). 

2) Oś II PI 9i: 

a. Uzupełniono definicje wskaźników dodanych w Załączniku 2a 

b. Usunięto definicje wskaźników wykreślonych z Załącznika 2a 

c. Przywrócono poprzednią definicję wskaźnika liczba jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej objętych wsparciem w celu zmiany systemu organizacyjnego 
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poprzez usunięcie odwołań do centrów usług społecznych, które nie będą wrażane 

w ramach PI 9i. 

3) Oś II PI 10i: 

a. Usunięto definicje wskaźników wykreślonych z Załącznika 2a 

b. Zmodyfikowano definicje wskaźników zmienionych w Załączniku 2a (dot. odsetka 

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz e-materiałów)  

4) Oś II PI 10iv: 

a. Usunięto definicje wskaźników wykreślonych z Załącznika 2a 

b. Zmodyfikowano definicje wskaźników zmienionych w Załączniku 2a (dot. e-

materiałów)  

5) Oś II PI 11i: 

a. Zmodyfikowano definicje wskaźników zmienionych w Załączniku 2a 

b. Usunięto definicje wskaźników wykreślonych z Załącznika 2a 

6) Oś III PI 10ii: 

a. Uzupełniono definicje wskaźników dodanych w Załączniku 2a 

b. Usunięto definicje wskaźników wykreślonych z Załącznika 2a 

a. Zmodyfikowano definicje wskaźników dot. uzyskiwania przez uczelnie akredytacji 

zagranicznych 

VII. Załącznik 3a – ogólne kryteria dot. wyboru projektów konkursowych – wprowadzono nowe 

ogólne kryterium merytoryczne (kryterium nr 5) dot. rozliczania projektów kwotami 

ryczałtowymi.  

VIII. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2019 i 2020 rok. 

IX.  Załącznik 5 – uzupełniono i zaktualizowano wykaz wszystkich zidentyfikowanych  

do tej pory w ramach PO WER projektów. 

X.  Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym. 

 


