
KOMUNIKAT NR 52
INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 - 2013

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie
przyjęcia zaktualizowanego „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1. Przyjmuje się zaktualizowany dokument pn.: „Szczegółowy opisu priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rejestr zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 1096/45/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

Małgorzata Staś

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 3881



  

 

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1156/48/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 2 lipca 2015 r. 

 

 

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 

Lp. 
Rozdział /Podrozdział 

/Punkt 
Poprzedni zapis Obecne zmiany Uzasadnienie 

1 II Szczegółowy Opis 

Priorytetów RPO 

WSL, Poddziałanie 

1.2.4 Mikro, małe i 

średnie 

przedsiębiorstwa, 

Minimalna/Maksyma

lna kwota wsparcia 

Dla projektów typu 13: 

– minimalna kwota 100 000 PLN 

Dla projektów typu 13: 

– minimalna kwota 50 000 PLN 

Proponuje się dokonanie zmian w celu 

maksymalnego wykorzystania alokacji. 

2 Załącznik nr 6 

Kryteria wyboru 

projektów, CZĘŚĆ 

IV 

 

CZĘŚĆ IV. 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

DLA DZIAŁAŃ: 1.2. 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA I MŚP; 

3.1.1 INFRASTRUKTURA 

ZAPLECZA TURYSTYCZNEGO/ 

PRZEDSIĘBIORSTWA; 3.2.1 

INFRASTRUKTURA 

OKOŁOTURYSTYCZNA/ 

PRZEDSIĘBIORSTWA, 

WDRAŻANYCH PRZEZ IP2 

CZĘŚĆ IV. 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTU DLA 

DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ 

IP2 RPO WSL 

  

1) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

DLA DZIAŁAŃ: 1.2. 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA I MŚP poza 

13 Typem projektu poddziałania 1.2.4; 3.1.1 

INFRASTRUKTURA ZAPLECZA 

TURYSTYCZNEGO/ 

PRZEDSIĘBIORSTWA; 3.2.1 

INFRASTRUKTURA 

Doprecyzowanie w związku z 

wprowadzeniem osobnych kryteriów 

dla 13 typu projektu 
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OKOŁOTURYSTYCZNA/ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

3 Przypis nr 60 do 

Załącznika nr 6 

Kryteria wyboru 

projektów, CZĘŚĆ 

IV 

W przypadku prac niewpisujących się w 

katalog wymieniony Art. 72 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. IP2 RPO 

WSL ma możliwość odstąpienia od 

wymogu dostarczenia przez 

Wnioskodawcę potwierdzenia z 

właściwego organu, że dla danej 

inwestycji nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

W przypadku prac niewpisujących się w 

katalog wymieniony art. 72 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

IP2 RPO WSL ma możliwość odstąpienia od 

wymogu dostarczenia przez Wnioskodawcę 

potwierdzenia z właściwego organu, że dla 

danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Uzupełniono tytuł ustawy 
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4 Załącznik nr 6 

Kryteria wyboru 

projektów, CZĘŚĆ 

IV 

 

brak 2) KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

DLA DZIAŁANIA 1.2. 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA I MŚP, 

PODDZIAŁANIA 1.2.4 MIKRO, MAŁE I 

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA, 13 TYPU 

PROJEKTU  

 

Ocena formalna przeprowadzana jest w 

oparciu o kryteria formalne. W szczególności 

weryfikowane są następujące elementy: 

A. Kryteria formalne  

 

Ocena formalna przeprowadzana jest w 

oparciu o zatwierdzone przez Komitet 

Monitorujący kryteria formalne, służące 

weryfikacji kompletności i zgodności wniosku 

z zapisami rozporządzeń unijnych oraz 

krajowych (w tym m.in. Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis) oraz  

z wytycznymi (w tym m.in.  ogłoszeniem o  

konkursie, Regulaminem Konkursu)  

i dokonywana przez pracowników Wydziału 

Wyboru i Kontraktacji EFRR Śląskiego 

Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji 

Pośredniczącej II Stopnia, w pierwszym etapie 

oceny.  

 

Kryteria formalne składają się z dwóch grup: 

niepodlegających uzupełnieniom  

i podlegających uzupełnieniom.  

 

Lista elementów formalnych niepodlegających 

poprawie została ujęta w kryteriach 0/1 

Dodanie kryteriów dla 13 typu projektu 

wraz z przypisem 
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niepodlegających uzupełnieniom. W 

przypadku stwierdzenia niespełnienia 

któregokolwiek z kryterium 0/1 

niepodlegającego uzupełnieniom projekt 

zostaje odrzucony bez możliwości poprawy 

np. status Wnioskodawcy jest niezgodny ze 

statusem przedsiębiorstw uprawnionych do 

wnioskowania w ramach konkursu.  Poprawie 

nie będą również podlegały te elementy, 

których uzupełnienie stanowiłoby zasadniczą 

zmianę projektu opisanego we wniosku o 

dofinansowanie (np. dodanie/usunięcie z 

zakresu rzeczowego wydatku, 

dodanie/usunięcie celu lub rezultatu projektu). 

 

Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego 

uzupełnienia braku lub poprawy błędu 

zidentyfikowanego podczas oceny formalnej 

przez pracowników Śląskiego Centrum 

Przedsiębiorczości dokonujących oceny, z 

wyjątkiem błędów niepodlegających 

uzupełnieniom.  

Wynik oceny formalnej zamieszczany jest na 

karcie oceny formalnej projektu.  

Wniosek spełniający wymogi formalne jest 

przekazywany do oceny merytoryczno - 

technicznej przeprowadzanej przez powołaną 

Komisję Oceny Projektów.  

Weryfikacji zgodności podlegają następujące 

elementy: 

 

Kryteria formalne podstawowe 0/1, 

niepodlegające uzupełnieniom 

Lp Kryteria TAK NIE 

1.    
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Poprawność 

złożenia wniosku. 

2.  Kwalifikowalność 

projektu. 

 

  

3. Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy. 

 

  

4. Zgodność z 

zapisami 

Rozporządzenia 

Ministra 

Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 8 

grudnia 2010 r. w 

sprawie udzielania 

pomocy de 

minimis w 

regionalnych 

programach 

operacyjnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 

2014 r. poz. 1719) 

oraz Regulaminem 

konkursu w 

zakresie 

rozpoczęcia 

realizacji projektu. 

 

  

5. Wnioskodawca 

deklaruje realizację 

projektu zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami 

krajowymi i 

unijnymi. 
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6. Wniosek został 

uzupełniony 

zgodnie z 

Regulaminem 

konkursu - dotyczy 

wyłącznie 

wniosków, które 

podlegały 

uzupełnieniom. 

 

  

 

2. Kryteria podstawowe podlegające 

uzupełnieniom 

 

Lp Kryteria TA

K 

NIE N/

D 

1. Zgodność 

projektu z 

politykami 

horyzontalnymi. 

 

   

2. Termin 

realizacji 

projektu mieści 

się w ramach 

czasowych 

działania. 

 

   

3. Wnioskowana 

kwota oraz 

procent 

wsparcia są 

zgodne 

z zapisami 
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Szczegółowego 

Opisu 

Priorytetów 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na 

lata 2007-2013. 

 

4. Poprawność 

wypełnienia 

wniosku oraz 

spójność 

zapisów. 

 

   

5. Kwalifikowalno

ść wydatków 

zaplanowanych 

w projekcie 

w ramach 

działania. 

 

   

 

3. Uszczegóławiające – Załączniki 

wymagane w ramach wniosku 

aplikacyjnego
1
 

Lp. Załączniki 

1. 

Dokument potwierdzający formę 

prawną Wnioskodawcy – jeżeli 

dotyczy 

                                                 
1 Szczegółowy wykaz załączników niezbędnych dla danego naboru w ramach konkursu zostanie każdorazowo określony w ogłoszeniu o konkursie. 
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2. 

Pisemne pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wnioskodawcy, 

jeżeli dokumentacja aplikacyjna 

nie została podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania 

Wnioskodawcy zgodnie 

z dokumentami rejestrowymi  

3. 
Kopie dokumentów finansowych 

za ostatnie 3 lata obrachunkowe  

4. 

Inne niezbędne dokumenty 

wymagane prawem, kategorią 

Wnioskodawcy bądź charakterem 

projektu  

5. 

Kopie dokumentów 

potwierdzających zewnętrzne 

finansowanie projektu (np.: kopia 

promesy kredytowej, kopia umowy 

kredytowej) aktualnych na dzień 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie - jeżeli dotyczy  

6. 

Formularz informacji 

przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis   

7. 

Kopia pozwolenia na budowę z 

klauzulą ostateczności, kopia 

zgłoszenia budowy z pisemną 

akceptacją zgłoszenia, wystawioną 

przez właściwy organ udzielający 

pozwolenia lub potwierdzenie z 

właściwego organu, że pozwolenie 

na budowę oraz zgłoszenie robót 

budowlanych nie jest wymagane. 

Do pozwolenia na budowę należy 

dostarczyć kopie wszystkich 

zapisanych stron dziennika 

budowy, jeżeli Wnioskodawca 
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takowy posiada 

8. 

Formularz do wniosku o 

dofinansowanie w zakresie OOŚ 

wraz z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz raportem o 

oddziaływaniu na środowisko  

9. 

Zaświadczenie/informacja organu 

odpowiedzialnego 

za monitorowanie obszarów 

Natura 2000 

10. 

Stosowny dokument 

potwierdzający, że dla danej 

inwestycji nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach: opinia lub 

decyzja o umorzeniu postępowania  

11. 
Kopie Zaświadczeń o otrzymanej 

pomocy de minimis 

 

B. Kryteria merytoryczno-techniczne  

 

Ocena merytoryczno-techniczna projektów w 

ramach 13 typu projektu dokonywana jest w 

oparciu o kryteria Ogólne 0/1 - kryteria 

dopuszczające, których spełnienie jest 

warunkiem otrzymania pozytywnej oceny 

merytoryczno – technicznej. 
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Korekta wydatków 

 

Eksperci podczas oceny merytoryczno - 

technicznej mogą dokonywać korekty 

wydatków w przypadku stwierdzenia w 

projekcie wydatków nieuzasadnionych lub 

zawyżonych, w porównaniu ze stawkami 

rynkowymi. 

 

 

Weryfikacji podlegają następujące elementy: 

 

1. Ogólne:  

 

Kryteria 0/1 

 

Lp Kryteria TA

K 

NIE N/

D 

1. Wykonalność 

finansowa oraz 

technologiczna 

projektu. 

   

2. Projekt spełnia 

zasady 

udzielania 

pomocy de 

minimis oraz 

nie ma 

wyłącznie 

charakteru 

odtworzeniow

ego. 

   

3. Realność 

wskaźników. 

 

   

4. Zasadność i    
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odpowiednia 

wysokość 

przedstawiony

ch w projekcie 

kosztów. 

 

5. Wnioskodawc

a posiada 

gotowość 

organizacyjno 

– 

instytucjonaln

ą do realizacji 

projektu. 

 

   

6. Projekt opiera 

się na 

przeprowadzo

nej analizie 

potrzeb 

Wnioskodawc

y i odpowiada 

na te potrzeby. 

 

   

7. Efektywność 

projektu.  
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