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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 3186/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 17 

1.  
Karta działania 2.3, wiersz 18. Limity 
i ograniczenia w realizacji projektów 

Limity zostały uszczegółowione poprzez wyodrębnienie poszczególnych limitów dla 
typów projektów. 
Dodane zostały limity dla typu projektu nr 1: 

„Dla typu projektu nr 1 Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność 
MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem 
mechanizmów popytowych: 

1) Wsparcie do IOB kierowane będzie przede wszystkim w systemie popytowym, za 
pośrednictwem operatora. 

2) Operator udzielając wsparcia priorytetowo traktuje MSP działające w obszarze 
zgodnym z RSIWO2020. 

3) Operator udzielając wsparcia priorytetowo traktuje MSP będące 
przedsiębiorstwami ekologicznymi. 

4) IOB przyjmowane do projektu w ramach systemu popytowego, spełniają co 
najmniej następujące kryteria:  

- IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła 
przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do działania w warunkach 
rynkowych; 

- IOB ma roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz projektów, 
usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki, niezbędne szkolenia, 
wymagany budżet i źródła finansowania.  

- IOB powinna zapewnić, że stosowane będą dostępne standardy świadczenia 
usług, opracowane na poziomie krajowym lub europejskim lub 
międzynarodowym; 

- IOB powinna wykazać się doświadczeniem w zakresie doradztwa, wspierania 
przedsiębiorców w rozwoju biznesowym (np. przedstawiając wyniki badania 
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satysfakcji, liczbę świadczonych usług, ocenę świadczonych usług, itp.); 

- IOB zapewni monitorowanie świadczonych usług i przeprowadzi badanie 
satysfakcji, aby ocenić swoją skuteczność i sporządzić lepsze prognozy oparte 
na statystyce. 

5) Podmiot wybrany na Operatora systemu popytowego nie może oferować usług dla 
MSP w ramach tego systemu popytowego. 

6) Do systemu popytowego mogą być rekrutowane jedynie IOB posiadające siedzibę 
na terenie województwa opolskiego.” 

2.  
Karta działania 2.3, wiersz 18. Limity 
i ograniczenia w realizacji projektów 

Zmiana z: 
„IOB powinna zapewnić, że stosowane będą dostępne standardy świadczenia usług, 
opracowane na poziomie krajowym, europejskim, międzynarodowym” 

na: 

„IOB powinna zapewnić, że stosowane będą dostępne standardy świadczenia usług, 
opracowane na poziomie krajowym lub europejskim lub międzynarodowym” 
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3.  
Karta poddziałania 10.1.1, wiersz 
11.Typy beneficjentów 

Zmiana z: 
2) „w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:  

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe, 

- przedsiębiorcy,  

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności 
leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do 
otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy 
szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały 
geriatryczne)” (…). 

Zmiana na: 
2) „w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:  

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe, 

- przedsiębiorcy,  

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności 
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leczniczej  
(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w 
ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych 
posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne)” (…). 

4.  
Karta działania 10.2, wiersz 18. 
Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 

Dodanie zapisu: 

1) Preferencje otrzymają projekty realizowane na terenie miasta wskazanego w 
dokumencie pn. Identyfikacja Obszarów Funkcjonalnych (OF), Obszarów 
Strategicznej Interwencji (OSI), Obszarów Problemowych (OP) w województwie 
opolskim1. 

1 Miasta w największym stopniu tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Patrz: s. 89 w 
dokumencie. 

Autokorekta IZRPO WO - w 
związku z dodaniem nowego 

kryterium. 

5.  

Karta działania 10.3, wiersz 25. 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych (…) 

Zmiana z: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 70%, 

Zmiana na: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 70%, 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%.   

Autokorekta IZ RPO WO – brak 
zapisów dotyczących projektów 

państwowych jednostek 
budżetowych. 

6.  

Karta działania 10.3, wiersz 26. 
Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych (…) 

Zmiana z: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (pkt 24). 
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 Projekty objęte pomocą de minimis – 30%, 

Zmiana na: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (pkt 24). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 30%, 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 0%. 

7.  

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru 
projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań 
RPO WO 2014-2020  

Aktualizacja załącznika pod kątem kryteriów merytorycznych szczegółowych  
i punktowanych dla działania 2.1.4 

Autokorekta IZRPO WO – 
usunięcie kryterium, zmiana 
punktacji, doprecyzowanie 

zapisów.  

8.  
Aktualizacja załącznika pod kątem dodania kryteriów merytorycznych szczegółowych  
i punktowanych dla działania 2.3 (wybór operatora) 

Dodanie nowych kryteriów dla 
wyboru operatora  

9.  
Aktualizacja załącznika pod kątem kryteriów merytorycznych szczegółowych  
i punktowanych dla działania 10.1.1 

Autokorekta IZRPO WO – dodanie 
typu projektu, zmiana zapisów 

związana z publikacją map 
potrzeb zdrowotnych dla 30 grup 
chorób, doprecyzowanie zapisów 

kryteriów w zakresie 
dostosowania ich do typów 
projektów, korekta zapisów 

zgodnie z Uchwałami Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia z dnia 5.10.2016 r. oraz z 

dnia 15.12.2016 r. 

10.  
Aktualizacja załącznika pod kątem kryteriów merytorycznych szczegółowych  
i punktowanych dla działania 10.2 

Autokorekta IZRPO WO – 
doprecyzowanie zapisów, 

wprowadzenie nowego 
kryterium, aktualizacja typów 
projektów zgodnie z zapisami 
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karty działania. 

11.  

Załącznik nr 6 Lista wydatków 
kwalifikowalnych RPO WO 2014-
2020 

Aktualizacja załącznika pod kątem zmiany zapisów w liście wydatków kwalifikowalnych 

dla działania 2.3 

Zmiana z: 

- w odniesieniu do systemu popytowego: wydatki na usługi doradcze muszą być 

poniesione zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w sprawie udzielania pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

Zmiana na: 

- w odniesieniu do systemu popytowego: pomoc na usługi doradcze zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom 
na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

Autokorekta 
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12.  

Aktualizacja załącznika pod kątem zmiany zapisów w liście wydatków kwalifikowalnych 

dla poddziałania 10.1.1 

Zmiana z: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury podmiotów leczniczych oraz adaptacja 

nowych obiektów 

Zmiana na: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury podmiotów leczniczych oraz nowych 

obiektów 

 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 12 stycznia 2016 r. 


