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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR- wersja nr 8 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1571/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR 

1. 
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru 

projektów  

 

Zmiana zapisów  

z: 

Nabór wniosków do dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej 

poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy 

Europejskich (MIiR) oraz na stronie internetowej IOK na co najmniej 30 dni przed 

planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. 

na: 

Nabór wniosków do dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej 

poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na Portalu Funduszy 

Europejskich oraz na stronie internetowej IOK na co najmniej 30 dni przed planowanym 

rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. 

Aktualizacja zapisów 

2. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Dodano karty dla działań i poddziałań: 

− 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 

− 1.2 Infrastruktura B+R, 

− 2.1.1 Nowe produkty i usługi, 

− 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, 

− 2.1.3 Nowe produkty i usługi MSP na obszarach przygranicznych, 

− 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

− 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, 

− 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, 

− 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 

− 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 

− 3.3 Odnawialne źródła energii, 

− 3.4 Efektywność energetyczna w MSP, 

− 4.1 Mała retencja, 

− 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, 

− 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, 

Zgodnie z decyzją ZWO z dnia  

7 grudnia 2015 r. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

− 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu, 

− 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, 

− 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, 

− 10.3 E-usługi społeczne. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie osi priorytetowych, działań i poddziałań: 

− OP 1 Innowacje w gospodarce, 

− OP 2 Konkurencyjna gospodarka, 

− OP 3 Gospodarka niskoemisyjna, 

− OP 4 Zapobieganie zagrożeniom, 

− OP 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

− OP 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

− 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 

− 1.2 Infrastruktura B+R, 

− 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP, 

− 2.1.1 Nowe produkty i usługi, 

− 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, 

− 2.1.3 Nowe produkty i usługi MSP na obszarach przygranicznych, 

− 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

− 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, 

− 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, 

− 3.2  Efektywność energetyczna, 

− 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 

− 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 

− 3.3 Odnawialne źródła energii, 

− 3.4 Efektywność energetyczna w MSP, 

− 4.1 Mała retencja, 

− 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, 

− 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, 

− 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, 

− 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do 
usług; 

− 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana wynika z dodania nowych 

działań/poddziałań do 

dokumentu. 
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mieszkańców regionu, 

− 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, 

− 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, 

− 10.3 E-usługi społeczne. 

 

4. 

Zaktualizowano tabelę w zakresie osi priorytetowych, działań i poddziałań: 

− OP 1 Innowacje w gospodarce, 

− OP 2 Konkurencyjna gospodarka, 

− OP 3 Gospodarka niskoemisyjna, 

− OP 4 Zapobieganie zagrożeniom, 

− OP 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

− OP 6 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, 

− OP 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 

− 1.2 Infrastruktura B+R, 

− 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− Wiersz OGÓŁEM, 

− Wiersz RAZEM EFRR, 

− Informacja pod Tabelą Indykatywną. 

Autokorekta  IZRPO WO 

5. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś Priorytetowa II Konkurencyjna 
gospodarka, Działanie 2.4 

Współpraca gospodarcza i promocja, 

wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Zmiana zapisów limitu nr 2: 

z: 

„Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw oraz inwestycji 

ekologicznych” 

na: 

„Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz 

inwestycji ekologicznych” 

Doprecyzowanie zapisów. 

6. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś priorytetowa III Gospodarka 

W wierszu 18 usunięto pkt w brzmieniu:  

„15. Wsparciem nie będą objęte projekty, w których zakłada się występowanie pomocy 

publicznej”  

 

W wierszu 23 wprowadzono zapis:  

„W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będzie miało 

Doprecyzowano zapisy w związku 

z możliwością realizacji 

projektów, w których wystąpi 

pomoc publiczna.   
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niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.2 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

Wiersze 23-26 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)”  

 

W wierszu 24 wprowadzono zapis:  

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

 

W wierszu 25 wprowadzono zapis:  

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%   

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100% 

 

W wierszu 26 wprowadzono zapis:  

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 15% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od wysokości 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 0% 

 

7. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś Priorytetowa IV Zapobieganie 

zagrożeniom, Działanie 4.1 Mała 

Usunięto zapis: 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Rezygnacja z możliwości 

rozliczenia kosztów 

bezpośrednich metodą 

uproszczoną 
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retencja, wiersz 22a Warunki 

stosowania uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

8. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś Priorytetowa IV Zapobieganie 
zagrożeniom, Działanie 4.2 System 
wczesnego reagowania i 
ratownictwa, wiersz 19 Warunki i 

planowany zakres stosowania  

cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) 

Zmiana zapisów: 

z: 

„W ramach działania 4.2 w zakresie doposażenia służb ratowniczych w sprzęt 

umożliwiający ratowanie życia i mienia przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-

financingu. Zastosowanie finansowania krzyżowego będzie wynikało z indywidualnej 

analizy każdego przypadku oraz musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności 

lub efektywności osiągania założonych rezultatów i celów. Zakłada się monitorowanie 

wykorzystania mechanizmu finansowania krzyżowego tak, aby zapewnić iż nie 

przekroczy ono 10% wkładu Unii w OP IV.” 

na: 

„W ramach działania 4.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-financingu, 

jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku 

oraz musi być uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania 

założonych celów. Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu.” 

Ujednolicenie zapisów 

poszczególnych kart. 

9. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś Priorytetowa V Ochrona 

środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, 

Działanie 5.3.2 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura na obszarach 

przygranicznych, wiersz 22a 

Warunki stosowania uproszczonych 

form rozliczania wydatków  

Dodano zapis: 

Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

 

Umożliwia się rozliczanie 

wydatków bezpośrednich metodą 

uproszczoną 
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10. 

II. Opis poszczególnych osi 

priorytetowych programu 

operacyjnego oraz poszczególnych 

działań/poddziałań 

Oś Priorytetowa X Inwestycje w 

infrastrukturę społeczną 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 

usług społecznych, wiersz 18 Limity 

i ograniczenia w realizacji projektów 

Do limitu 2 w ramach przypisu nr 68 dodano zapis: 

 

„Limit nie dotyczy infrastruktury opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach typu projektu 

2a”. 

Doprecyzowanie zapisów. 

Załącznik nr 2 

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

11. 
Tabela wskaźników produktu i 

rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie poddziałań: 

− 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 

− 1.2 Infrastruktura B+R, 

− 2.1.1 Nowe produkty i usługi, 

− 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, 

− 2.1.3 Nowe produkty i usługi MSP na obszarach przygranicznych, 

− 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

− 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, 

− 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, 

− 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 

− 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 

− 3.3 Odnawialne źródła energii, 

− 3.4 Efektywność energetyczna w MSP, 

− 4.1 Mała retencja, 

− 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, 

− 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, 

− 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu, 

− 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, 

Zmiana wynika z dodania nowych 

działań/poddziałań do 

dokumentu. 
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− 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, 

− 10.3 E-usługi społeczne. 

Załącznik nr 3 

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

12. 

Oś priorytetowa V RPO WO 2014-

2020 

Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

Kryteria merytoryczne szczegółowe/ 

Poddziałanie 5.3.2 - Dziedzictwo 

kulturowe i kultura na obszarach 

przygranicznych 

 

Zmiana definicji kryterium bezwzględnego nr 10 

z: 

Planowane w ramach projektu działania, uwzględniają dostosowanie nie infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

na: 

Planowane w ramach projektu działania, uwzględniają dostosowanie infrastruktury  

i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Zmiana miała na celu poprawę 

oczywistej omyłki pisarskiej 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR  

13. 
Karta kosztów kwalifikowalnych 

 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań poddziałań: 

 

5.3.2 - Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych; 

10.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

 

  

Zmiana mająca na celu 

doprecyzowanie zapisów 

dotyczących kwalifikowalności 

kosztów 

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


