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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 24 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 4582/2017 z dnia 31 października 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  
Karta poddziałania 3.2.1, wiersz 
14 Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE 

Zmiana z: 8 000 000,00 Euro  

na: 11 400 000, 00 Euro 

Autokorekta IZ.  
W 2016r. z Ministerstwo Rozwoju pismem 
o numerze DRP.861.3.5.2016.RS.2 
poinformowało, iż przesunięcie alokacji 
polegające na zwiększeniu alokacji dla ZIT 
nie wymaga zmian Programu. W związku z 
powyższym odpowiednie zmiany zostały 
wprowadzone do SZOOP, niemniej jednak 
później okazało się, iż przedmiotowa 
zmiana wymaga decyzji Komisji 
Europejskiej więc obecnie jest jednym z 
elementów procedowanych zmian 
Programu.  Celem zachowania poprawności 
danych, które konieczne będą do 
wprowadzenia po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji KE, tak by w jednym SZOOP ujęto 
wszelkie zaakceptowane zmiany, 
postanowiono, iż zmiana wprowadzona w 
2016r. zostanie anulowana.  
Postępowanie takie umożliwia fakt, iż m.in. 
Porozumienie na mocy którego zwiększone 
środki przekazywane są do dyspozycji ZIT 
nie zostało dotychczas zawarte. 

2.  
Karta poddziałania 3.2.2, wiersz 
14 Kategoria(e) regionu(ów) 
wraz z przypisaniem kwot UE 

Zmiana z: 9 400 000,00 Euro  

na: 6 000 000, 00 Euro 

3.  
III Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zmiana wartości : 

poddziałanie 3.2.1 oraz poddziałanie 3.2.2; 

4.  

Karta działania 5.2, wiersz 24 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 
Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 

świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 

samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 

Zmiana na: 
Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 85% 

Doprecyzowanie zapisów 
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Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 

obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań 

własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie więcej niż 85%. 

5.  

Karta działania 5.2, wiersz 25 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu (środki UE 
+ ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) (jeśli 
dotyczy) 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł 

dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 

świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 

samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 

Zmiana na: 

Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 85% 
Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 

obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań 

własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie więcej niż 85% 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 % 

Doprecyzowanie zapisów 

6.  

Karta działania 5.2, wiersz 26 
Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Zmiana z: 
Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. 

Zmiana na: 
Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 15% 
Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 
obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań 
własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie mniej niż 15% 
W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0 % 

Doprecyzowanie zapisów 

7.  

Karta działania 6.2, wiersz 24 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. 

Doprecyzowanie zapisów 
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Pozostałe projekty 85%. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym – nie więcej niż 85%. 

Pozostałe projekty 85%. 

8.  

Karta działania 6.2, wiersz 25 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu (środki UE 
+ ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi 
przez właściwą instytucję) (jeśli 
dotyczy) 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. 

Pozostałe projekty 85%. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym – nie więcej niż 85%. 

Pozostałe projekty 85%. 

Doprecyzowanie zapisów 

9.  

Karta działania 6.2, wiersz 26 
Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. 

Pozostałe projekty 15%. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym – nie mniej niż 15% 

Pozostałe projekty 15%. 

Doprecyzowanie zapisów 

10.  

Załącznik nr 2 Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020. Zakres EFRR: 

Zmieniono nazwy wskaźników w dz./poddz. 1.1, 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2,3.3, 6.1, 6.2 

Usunięto wskaźniki w dz./poddz. 3.1.1, 3.1.2., 6.2 

Zmieniono jednostkę miary we wskaźniku w dz. 10.4. 

Wprowadzono zmiany wynikające z 
wejściem w życie znowelizowanych 
Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 z dn. 
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Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020. Zakres EFRR. 

18.05.2017 r. 

11.  
Załącznik nr 3 do SZOOP 
Kryteria wyboru projektów 

Wprowadzenie propozycji zmian kryteriów formalnych dla wszystkich działań/ 
poddziałań RPO WO 2014-2020 Zmiany wynikają ze zmian przyjętych 

Uchwałą KM RPO WO 2014-2020 w dniu 
26 października 2017 r.  

 12.  
Wprowadzenie propozycji zmian kryteriów merytorycznych punktowanych dla działania 
5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 27 października 2017 r. 


