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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Regulamin 
konkursu 

Pkt 5 Kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w 
konkursie: 

Kwota alokacji na pierwszy nabór 

wniosków o dofinansowanie  

w ramach poddziałania  3.2.2. 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej RPO WO 2014-2020 

pochodząca ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wynosi wynosi  łącznie  

18 800 000,00 PLN (osiemnaście 

milionów osiemset tysięcy złotych). 

Podział na obszary: 

1. Obszar gminy Miasto Opole - 6 

800 000,00 PLN (sześć milionów 

osiemset tysięcy złotych); 

2. Obszar pozostałych gmin 

Aglomeracji Opolskiej (z 

wyłączeniem obszaru Miasta 

Kwota alokacji na pierwszy nabór 

wniosków o dofinansowanie  

w ramach poddziałania  3.2.2. 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej RPO WO 2014-2020 

pochodząca ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

wynosi łącznie  18 800 000,00 PLN 

(osiemnaście milionów osiemset 

tysięcy złotych). 

Kwota alokacji na I nabór wniosków o 

dofinansowanie w ramach 

poddziałania  3.2.2. Efektywność 

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej 

RPO WO 2014-2020 pochodząca ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Zmiana spowodowana w związku  
z podjęciem przez Zarząd 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, 
w dniu 3 sierpnia 2017 r. Uchwały   

nr 24/57/2017 w sprawie 
przesunięcia środków dostępnych  

w ramach I naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów 

pomiędzy obszarami określonymi  
w Regulaminie konkursu w ramach 

poddziałania 3.2.2 Efektywność 
energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020  
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Opola) - 12 000 000,00 PLN 

(dwanaście milionów złotych). 

 

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają 

charakter przeliczeniowy limit 

dostępnych środków może ulec 

zmianie. W związku z tym dokładna 

kwota dofinansowania zostanie 

określona na etapie zatwierdzania 

Listy ocenionych projektów. 

Umowy o dofinansowanie projektów 
zostaną podpisane, 

z uwzględnieniem wysokości 
dostępnej alokacji wyliczonej 

na podstawie algorytmu przeliczania 
środków. 

Rozwoju Regionalnego po 

przeliczeniu zgodnie z Algorytmem 

przeliczania środków po kursie 

obowiązującym  

w miesiącu sierpniu tj. 4,2493 wynosi 

19 971 710,00 PLN (dziewiętnaście 

milionów dziewięćset siedemdziesiąt 

jeden tysięcy siedemset dziesięć 

złotych).  

Podział na obszary: 

1. Obszar gminy Miasto Opole – 

7 721 125,64 PLN (siedem 

milionów siedemset dwadzieścia 

jeden tysięcy sto dwadzieścia 

pięć złotych 64/100); 

2. Obszar pozostałych gmin 

Aglomeracji Opolskiej (z 

wyłączeniem obszaru Miasta 

Opola) - 12 250 584,36 PLN 

(dwanaście milionów dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt cztery złote 
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

36/100); 

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają 

charakter przeliczeniowy limit 

dostępnych środków może ulec 

zmianie. W związku z tym dokładna 

kwota dofinansowania zostanie 

określona na etapie zatwierdzania 

Listy ocenionych projektów. 

Umowy o dofinansowanie projektów 

zostaną podpisane, z uwzględnieniem 

wysokości dostępnej alokacji 

wyliczonej na podstawie algorytmu 

przeliczania środków. 

 

Ogłoszenie o 
konkursie 

Termin 
rozstrzygnięcia 

konkursu 

Kwota alokacji na pierwszy nabór 
wniosków o dofinansowanie  
w ramach poddziałania  3.2.2. 
Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych Aglomeracji 
Opolskiej RPO WO 2014-2020 
pochodząca ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi łącznie  18 800 000,00 PLN 

Kwota alokacji na pierwszy nabór 
wniosków o dofinansowanie  
w ramach poddziałania  3.2.2. 
Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych Aglomeracji 
Opolskiej RPO WO 2014-2020 
pochodząca ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wynosi łącznie  18 800 000,00 PLN 

j.w. 
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

(osiemnaście milionów osiemset 
tysięcy złotych). 

Podział na obszary: 
1. Obszar gminy Miasto Opole - 6 

800 000,00 PLN (sześć milionów 

osiemset tysięcy złotych); 

Maksymalna kwota 

dofinansowania ze środków EFRR 

nie może przekroczyć 

2 500 000,00 PLN (dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych) na jeden 

projekt realizowany na obszarze 

gminy  Miasto Opole. 

2. Obszar pozostałych Gmin 

Aglomeracji Opolskiej (z 

wyłączeniem obszaru Miasta 

Opola) - 12 000 000,00 PLN 

(dwanaście milionów złotych). 

Maksymalna kwota 

dofinansowania ze środków EFRR 

nie może przekroczyć 

1 200 000,00 PLN (jeden milion 

dwieście tysięcy złotych) na 

(osiemnaście milionów osiemset 
tysięcy złotych). 

Kwota alokacji na I nabór wniosków o 

dofinansowanie w ramach 

poddziałania  3.2.2. Efektywność 

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej 

RPO WO 2014-2020 pochodząca ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego po 

przeliczeniu zgodnie z Algorytmem 

przeliczania środków po kursie 

obowiązującym  

w miesiącu sierpniu tj. 4,2493 wynosi 

19 971 710,00 PLN (dziewiętnaście 

milionów dziewięćset siedemdziesiąt 

jeden tysięcy siedemset dziesięć 

złotych).  

Podział na obszary: 

1. Obszar gminy Miasto Opole – 

7 721 125,64 PLN (siedem 

milionów siedemset dwadzieścia 

jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć 
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

jeden projekt realizowany poza 

obszarem gminy  Miasto Opole  

(na obszarze pozostałych gmin 

Aglomeracji Opolskiej). 

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają 

charakter przeliczeniowy limit 

dostępnych środków może ulec 

zmianie. W związku z tym dokładna 

kwota dofinansowania zostanie 

określona na etapie zatwierdzania 

Listy ocenionych projektów. 

Umowy o dofinansowanie projektów 
zostaną podpisane, 

z uwzględnieniem wysokości 
dostępnej alokacji wyliczonej 

na podstawie algorytmu przeliczania 
środków. 

złotych 64/100); 

Maksymalna kwota 

dofinansowania ze środków EFRR 

nie może przekroczyć 

2 500 000,00 PLN (dwa miliony 

pięćset tysięcy złotych) na jeden 

projekt realizowany na obszarze 

gminy  Miasto Opole. 

2. Obszar pozostałych gmin 

Aglomeracji Opolskiej (z 

wyłączeniem obszaru Miasta 

Opola) - 12 250 584,36 PLN 

(dwanaście milionów dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt cztery złote 

36/100); 

Maksymalna kwota 

dofinansowania ze środków EFRR 

nie może przekroczyć 

1 200 000,00 PLN (jeden milion 

dwieście tysięcy złotych) na 

jeden projekt realizowany poza 

obszarem gminy  Miasto Opole  
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi III 

Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4272/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Rodzaj 
dokumentu 

Lokalizacja w 
dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

(na obszarze pozostałych gmin 

Aglomeracji Opolskiej). 

 

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają 

charakter przeliczeniowy limit 

dostępnych środków może ulec 

zmianie. W związku z tym dokładna 

kwota dofinansowania zostanie 

określona na etapie zatwierdzania 

Listy ocenionych projektów. 

Umowy o dofinansowanie projektów 
zostaną podpisane, 

z uwzględnieniem wysokości 
dostępnej alokacji wyliczonej 

na podstawie algorytmu przeliczania 
środków. 

 

 

Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Opole, sierpień 2017 r. 


