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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR- wersja nr 6 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1322/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR 

1.  

I. Ogólny opis programu operacyjnego oraz głównych 

warunków realizacji 

1.3.1 Konkursowa procedura wyboru projektów 

Usunięto zapis dotyczący umieszczenia ogłoszenia o konkursie w prasie o zasięgu 
regionalnym. 

Rezygnacja z 
zamieszczania ogłoszeń o 

konkursach 
 w prasie regionalnej. 

2.  
II. Opis poszczególnych osi priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych działań/poddziałań 

Dodano karty dla działań i poddziałań: 

 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, 

 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. 

Zgodnie z decyzją ZWO z 
dnia 30 września 2015 r. 

3.  

Poddziałanie 2.2.2 

Wers: Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
Wers: Maksymalny % poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

Wers: Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu 

Zaktualizowano podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej i pomocy de 
minimis. 

Autokorekta IZRPO WO 

4.  

Działanie 2.3 

Wers: Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 

Zaktualizowano podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej i pomocy de 
minimis. 

Autokorekta IZRPO WO 

5.  

Działanie 5.4 

Wers: Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 

Wprowadzono zapis: Dofinansowanie co do zasady nie będzie stanowiło pomocy 
publicznej. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej dofinansowanie będzie 
udzielane w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym 

Zmiana wynika z uwag 
zgłoszonych przez 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 
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6.  

Działanie 5.4 

Wers: Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE wydatków walifikowalnych  
na poziomie projektu  

Wers: Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu 
Wers: Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

Dodano zapis: W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami 
dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym 

Zmiana wynika z uwag 
zgłoszonych przez 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

7.  
Działanie 10.4  

Wers: Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

Wprowadzono zapis: W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie będzie 
miała pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Zmiana wynika z uwag 
zgłoszonych przez 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

8.  

Działanie 10.4 

Wers: Maksymalny % poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

Wers: Maksymalny % poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu 

Dodano zapis: Projekty objęte pomocą de minimis – 70% 

Zmiana wynika z uwag 
zgłoszonych przez 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

9.  

Działanie 10.4 

Wers: Minimalny wkład własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

Dodano zapis: Projekty objęte pomocą de minimis – 30% 

Zmiana wynika z uwag 
zgłoszonych przez 

Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju 

10.  
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne 

w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań: 

 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, 

 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych 

działań/poddziałań do 
dokumentu. 
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11.  
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne 

w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań: 

 2.2  Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki, 

 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji, 

 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, 

 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Autokorekta IZ 

Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

12.  Tabela wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie działań i 
poddziałań: 

 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, 

 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych 

działań/poddziałań do 
dokumentu. 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

13.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, 

 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych 

działań/poddziałań do 
dokumentu. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

14.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 

 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, 

 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa., 

Zmiana wynika z dodania 
nowych 

działań/poddziałań do 
dokumentu. 

 

 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 29 października 2015 r. 


