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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR- wersja nr 5 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1137/2015 z dnia 22 września 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 

Zmieniono zapis: 
1.3 Podstawowe tryby wyboru projektów 
na: 

1.3 Tryby wyboru projektów 

Zgodnie z uwagą MIiR 

2.  
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru 
projektów  

Zmieniono zapis: 
Konkursowa procedura wyboru projektów została szczegółowo opisana w 

dokumencie pn. Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje 

ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO 

WO 2014-2020. 

na: 
Konkursowa procedura wyboru projektów szczegółowo opisana jest w 

Regulaminie konkursu. 

Zgodnie z decyzją ZWO 
odstąpiono od dalszego 

publikowania dokumentów 
typu Podręcznik. Szczegóły 

określone zostaną w 
Regulaminie konkursu. 

3.  
1.3.2 Pozakonkursowa procedura 
wyboru projektów  

Zmieniono zapis: 
Szczegółowy opis dotyczący wzywania, składania oraz oceny projektów 

pozakonkursowych został zamieszczony w rozdziale 4 Podręcznika dla 

wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i 

wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020. 

na: 
Szczegółowy opis dotyczący wzywania, składania oraz oceny projektów 

pozakonkursowych został zamieszczony w Pozakonkursowej procedurze wyboru 

projektów, która stanowi załącznik do pisma wzywającego. 

Zgodnie z decyzją ZWO 
odstąpiono od dalszego 

publikowania dokumentów 
typu Podręcznik. Szczegóły 

określone zostaną w 
Pozakonkursowej procedurze 

wyboru projektów. 
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4.  

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

Dodano karty dla działań i poddziałań: 
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa, 
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Zgodnie z decyzją ZWO z dnia 
18 sierpnia 2015 r. 

5.  
Karta działania 2.3 
Wers: Lista wskaźników produktu 

Zmieniono zapis wskaźnika 1,2,3 z: 
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

na: 
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

Zmiana formy zapisu ma na 
celu wskazanie, iż wskaźniki 2 i 

3 są podwskaźnikami dla 
wskaźnika 1.  

6.  

Karta działania 2.3 
Wers: Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa 
prawna) 

Zaktualizowano tytuły rozporządzeń będących podstawą prawną do udzielania 
pomocy publicznej i pomocy de minimis. 

Zgodnie z uwagami MIiR 

7.  
Karta działania 6.1 
Wers: Lista wskaźników produktu 

Zmieniono zapisy wskaźników z: 
1) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 
2) Długość wybudowanych dróg powiatowych 
3) Długość wybudowanych dróg gminnych 
4) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 
5) Długość przebudowanych dróg powiatowych 
6) Długość przebudowanych dróg gminnych 
7) Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego 
8) Liczba wybudowanych obwodnic 
9) Długość wybudowanych obwodnic 

na: 
1) Całkowita długość nowych dróg: 

2) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 
3) Długość wybudowanych dróg powiatowych 
4) Długość wybudowanych dróg gminnych 

Dodano agregaty w celu 
wskazania, iż wskaźniki 1-6 są 

podwskaźnikami. 
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5) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg: 
6) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 
7) Długość przebudowanych dróg powiatowych 
8) Długość przebudowanych dróg gminnych 

9) Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego 

10) Liczba wybudowanych obwodnic 

11) Długość wybudowanych obwodnic 

8.  
III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań: 
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
5.4 Gospodarka wodno-ściekowa, 
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

9.  
IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji Uzupełniono zapisy dokumentu dot. wymiaru terytorialnego. Uzupełnienie zapisów 

Załącznik nr 2 

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

10.  
Tabela wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie działań i 
poddziałań: 
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
5.4 Gospodarko wodno-ściekowa, 
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

11.  
Tabela wskaźników produktu 
Działanie 2.3 

1. Zmieniono sposób prezentowania wartości pośredniej wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje dla roku 2018 z n/d na „-”. 

2. Zmieniono sposób prezentowania wartości pośredniej wskaźnika Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe dla roku 2018 z n/d na 
„-”. 

Zmiana ma na celu 
dostosowanie zapisów do 

rodzaju wskaźnika. 

12.  
Tabela wskaźników produktu  
Działanie 6.1  

1. Dodano dwa wskaźniki-agregaty:  
- Całkowita długość nowych dróg, 

      - Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg. 
2. Zmieniono sposób prezentowania wartości pośredniej wskaźnika Długość 

przebudowanych dróg wojewódzkich dla roku 2018 z 0 na „-”. 

Zmiana ma na celu 
dostosowanie zapisów do 

rodzaju wskaźnika. 
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3. Zmieniono sposób prezentowania wartości pośredniej wskaźnika Długość 
przebudowanych dróg powiatowych dla roku 2018 z 0 na „-”. 

4. Zmieniono sposób prezentowania wartości pośredniej wskaźnika Długość 
przebudowanych dróg gminnych dla roku 2018 z 0 na „-”. 

13.  
Tabela wskaźników produktu  
Działanie 6.2 

Zmieniono szacowaną wartość docelową wskaźnika „Pojemność zakupionych 
wagonów osobowych” z 2 000 na 1 600. 

Zmiana wynika z autokorekty 
zgłoszonej przez DIG w dniu 

26.08.2015 r. 

Załącznik nr 3 

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

14.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
5.4 Gospodarko wodno-ściekowa, 
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

15.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 
5.4 Gospodarko wodno-ściekowa, 
10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Zmiana wynika z dodania 
nowych działań/poddziałań do 

dokumentu. 

 

 

 

 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 17 września 2015 r. 


