Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 28
Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 5349/2018 z 23 kwietnia 2018 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
Wprowadzono zapis w brzmieniu:

1.

Horyzontalne zasady realizacji
Programu

2.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 10 Typy projektów

-

1b

Podstawa/uzasadnienie
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie
inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczopobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku
instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla
ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę
dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami
psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki
rodzicielskiej chyba, że rozpoczęty w nich został proces
przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki
świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten
zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada
ta obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu w
życie zmienionego programu.
Wprowadzono nowe typy projektów:
- wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z
realizacją projektu (dotyczy MSP),

1

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

- identyfikacja specjalizacji regionalnych województwa
opolskiego, w tym nowych inteligentnych specjalizacji,
jako element procesu eksperymentowania i
poszukiwania nisz rozwojowych.
Usunięto przypis w brzmieniu:

3.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 10 Typy projektów

4.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 11 Typy beneficjenta

1b

1b

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie
przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali
obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim
rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki
następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach
której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja
masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt
pierwszej produkcji musi obejmować również etapy
poprzedzające (prace rozwojowe/ fazę demonstracji i
walidacji).
Wprowadzono nowe typy beneficjentów:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
porozumienia i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość
prawną.
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Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

5.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 17 Tryb(y) wyboru
projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego
za nabór i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
Wprowadzono zapis w brzmieniu:

Podstawa/uzasadnienie
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

(…), których beneficjentem są przedsiębiorstwa.
1b

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektu, którego
beneficjentem pozostanie Opolskie Centrum Rozwoju
Gospodarki.

Wprowadzono limity w brzmieniu:

6.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

7.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach
Wiersz 23 Pomoc publiczna i
pomoc de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy, unijna
lub krajowa podstawa prawna)

8.

Działanie 1.2 Infrastruktura
B+R

1b

- Wyłącznie w przypadku MSP (nie dotyczy dużych
przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych
elementem projektu realizowanego ze środków CT1
może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym
komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

- Maksymalna kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 500 tys. PLN.

Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Wprowadzono zapis w brzmieniu:

Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Maksymalna kwota dofinansowania 500 tys. PLN.
1b

1a

Wprowadzono limit w brzmieniu:
Wsparcie z programu operacyjnego przyznane na
3

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

realizację projektu z zakresu publicznej infrastruktury
badawczej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w
przypadku, gdy założony przez beneficjenta wskaźnik
poziomu przychodów z działalności komercyjnej
prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej nie
zostanie osiągnięty w określonym terminie, nie później
jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia
programu.
Zmiana alokacji:

9.

Oś Priorytetowa II
Konkurencyjna gospodarka
Wiersz 4 Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

10.

Poddziałanie 2.1.3 Nowe
produkty i usługi w MSP na
obszarach przygranicznych
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

11.

Poddziałanie 2.2.1
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

-

Podstawa/uzasadnienie

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

z 94 900 000,00 EUR na 84 900 000,00 EUR

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 4 000 000,00 EUR na 8 000 000,00 EUR
3c

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 18 500 000,00 EUR na 6 851 852,00 EUR
3a

4

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
Przeformułowano zapis dot. przygotowania terenów
inwestycyjnych:

Podstawa/uzasadnienie
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

- z:

12.

Poddziałanie 2.2.1
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

3a

proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną do dnia
zakończenia okresu kwalifikowalności Programu
powinien zostać zwrócony przez beneficjenta
- na:
proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną na moment
złożenia dokumentów zamknięcia Programu powinien
zostać zwrócony przez beneficjenta

13.

Poddziałanie 2.2.2
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

14.

Poddziałanie 2.2.2
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej
Wiersz 18 Limity i ograniczenia

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 8 000 000,00 EUR na 5 000 000,00 EUR
3a

Przeformułowano zapis dot. przygotowania terenów
inwestycyjnych:
3a

- z:
proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną do dnia
5

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

w realizacji projektów

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

zakończenia okresu kwalifikowalności Programu
powinien zostać zwrócony przez beneficjenta
- na:
proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną na moment
złożenia dokumentów zamknięcia Programu powinien
zostać zwrócony przez beneficjenta

15.

Poddziałanie 2.2.3
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych na obszarach
przygranicznych
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 8 500 000,00 EUR na 3 148 148,00 EUR
3a

Przeformułowano zapis dot. przygotowania terenów
inwestycyjnych:

16.

Poddziałanie 2.2.3
Przygotowanie terenów
inwestycyjnych na obszarach
przygranicznych
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

- z:

3a

proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną do dnia
zakończenia okresu kwalifikowalności Programu
powinien zostać zwrócony przez beneficjenta
- na:
proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią
terenów inwestycyjnych niewykorzystaną na moment
6

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

złożenia dokumentów zamknięcia Programu powinien
zostać zwrócony przez beneficjenta

17.

Działanie 2.3 Wzmocnienie
otoczenia biznesu
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 6 300 000,00 EUR na 12 300 000,00 EUR
3a

Wprowadzono zmianę w zakresie 3 typu projektu:

- z:

18.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja
Wiersz 10 Typy projektów

3b

promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach
krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach,
pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część
projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju
przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach
biznesowych

- na:
promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach
krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach,
pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca
uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub
wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

7

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
1. Dodano limity i ograniczenia w brzmieniu:

- Wsparcie opracowania nowych (a także
aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli
biznesowych MSP, w tym strategii dla działań
międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów
biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub
sektorowej nie może być samodzielnym projektem.

- Nie dopuszcza się wnoszenia wkładu własnego w
formie niepieniężnej.

19.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

- Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24
miesiące od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia
konkursu wskazanego w pkt. 15 Regulaminu
konkursu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek
Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie
wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu.

3b

2. Wprowadzono zmianę zapisów w zakresie limitu nr 4:
-

z:

Promocja przedsiębiorstw, produktów i usług, w tym
udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych,
m.in. w targach, pokazach technologii, znajdujących
uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub
wprowadzonych nowych modeli biznesowych, może
stanowić mniejszą część kosztów projektów (weryfikacja
będzie prowadzona poprzez kryteria wyboru projektów).

8

Podstawa/uzasadnienie
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
-

Podstawa/uzasadnienie

na:

Promocja przedsiębiorstw, produktów i usług, w tym
udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych,
m.in. w targach, pokazach technologii, znajdujących
uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub
wprowadzonych nowych modelach biznesowych, nie
może być samodzielnym projektem.
1. Zmiana zapisów w warunku szczegółowym nr 5:

Decyzja IZRPO WO 2014-2020

- z:
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. PLN,
maksymalna kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 350 tys. PLN.

- na:
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. PLN,
maksymalna kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 200 tys. PLN.
1. Dodano zapis w brzmieniu:

20.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja Wiersz
23 Pomoc publiczna i pomoc
de minimis (rodzaj
i przeznaczenie pomocy, unijna
lub krajowa podstawa prawna)

3b

Pomoc na usługi doradcze oraz udział w targach, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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).
W ramach projektu nie jest dopuszczalne łączenie
9

Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

pomocy de minimis z pomocą na usługi doradcze oraz
udział w targach.
2. Zmiana zapisów w zdaniu ostatnim
- z:
Maksymalna kwota dofinansowania 350 tys PLN.
- na:
Maksymalna kwota dofinansowania 200 tys. PLN.
Wprowadzono zapis w brzmieniu:

21.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja
Wiersz 24 Maksymalny
% poziom dofinansowania UE
wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz.
488):
3b

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %
Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz
udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 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):
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Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

Wprowadzono zapis w brzmieniu:

22.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja
Wiersz 25 Maksymalny
% poziom dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu

Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz.
488):
3b

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %
Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz
udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 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):
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

23.

Działanie 2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja
Wiersz 26 Minimalny wkład
własny beneficjenta jako %

Wprowadzono zapis w brzmieniu:
3b

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
11

Decyzja IZRPO WO 2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

wydatków kwalifikowalnych

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488
):
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 30 %;
Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz
udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 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):
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %
Wkład własny może być wniesiony wyłącznie w formie
pieniężnej. Wkład pieniężny musi pochodzić ze środków
własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w
postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego.

24.

Oś Priorytetowa III
Gospodarka niskoemisyjna
Wiersz 4 Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

-

25.

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach

4e

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020.

Zmiana alokacji:
z 123 500 000,00 EUR na 131 000 000,00 EUR.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmieniono typ projektu:
12

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

subregionalnych
Wiersz 10 Typy projektów

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

- z:
Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu
publicznego (autobusy i busy)

- na:
Zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla
transportu publicznego (autobusy i busy) zasilanego
paliwem alternatywnym*
*W rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach
polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
(dot. dyrektywy 2014/94/UE).

26.

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

4e

Wprowadzono limit w brzmieniu:
W przypadku projektów dotyczących zakupu taboru
autobusowego priorytetowo traktowane będą
inwestycje związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów
transportu publicznego, przy czym nie jest możliwe
dofinansowanie zakupu pojazdów zasilanych dieslem
EURO VI. Jednocześnie zakupowi taboru stanowiącemu
uzupełnienie interwencji w ramach CT 4 powinny
towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego
funkcjonowania zrównoważonej mobilności
infrastrukturę*.
* Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę
ładowania pojazdów paliwem alternatywnym.

27.

Poddziałanie 3.2.1
Efektywność energetyczna w

4c

Zmiana alokacji:

13

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

budynkach publicznych
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

z 11 400 000,00 EUR na 15 500 000,00 EUR

1. Zmieniono brzmienie limitu nr 13:

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- z:
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu
termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów,
których funkcjonowanie będzie uzasadnione w
kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych
przez Ministerstwo Zdrowia.

28.

Poddziałanie 3.2.1
Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

- na:
4c

Termomodernizacja szpitali będzie możliwa w przypadku
zgodności z właściwymi mapami potrzeb zdrowotnych
opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
2. Zmieniono brzmienie limitu nr 16:
- z:
Warunek szczegółowy dla subregionu brzeskiego:
maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie
może przekroczyć 500 000,00 PLN na jeden projekt
realizowany poza obszarem miasta Brzeg oraz 1 200
000,00 PLN na jeden projekt realizowany na obszarze
miasta Brzeg.
14

Zmiany spowodowane koniecznością
doprecyzowania zapisów oraz ujednolicenia
zapisów SZOOP w odniesieniu do treści
regulaminów konkursów dla przedmiotowego
poddziałania.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
- na:
Warunki szczegółowe dla subregionu brzeskiego:
a) maksymalna kwota dofinansowania ze środków
EFRR nie może przekroczyć 500 000,00 PLN na
jeden projekt realizowany poza obszarem miasta
Brzeg oraz 1 200 000,00 PLN na jeden projekt
realizowany na obszarze miasta Brzeg,
b) w przypadku lokalizacji projektu na dwóch
różnych obszarach, na których obowiązują limity
określone w punkcie a., maksymalna kwota
dofinansowania ze środków EFRR na ten projekt
nie może przekroczyć limitu większego tj. 1 200
000 PLN.
3. W ramach limitu nr 2, dodano zapis w brzmieniu:
wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia audytu
energetycznego do IOK niezwłocznie jednakże nie
później niż do zakończenia oceny formalnej projektu
4. Wprowadzono limit nr 18 w brzmieniu:
Z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźnika z ram
wykonania przyjętego dla poddziałania 3.2.1
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
RPO WO 2014 – 2020 dla projektów realizowanych z
udziałem co najmniej 5 partnerów, które swoim
zakresem obejmują modernizację energetyczną
minimum 10 budynków, limity określone w punktach 16
15

Podstawa/uzasadnienie

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

– 17 nie obowiązują.

29.

Poddziałanie 3.2.2
Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 6 000 000,00 EUR na 9 400 000,00 EUR
4c

Zmieniono brzmienie limitu:

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- z:

30.

31.

Poddziałanie 3.2.2
Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

Poddziałanie 3.2.3
Efektywność energetyczna w

4c

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu
termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów,
których funkcjonowanie będzie uzasadnione w
kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych
przez Ministerstwo Zdrowia.

- na:
Termomodernizacja szpitali będzie możliwa w przypadku
zgodności z właściwymi mapami potrzeb zdrowotnych
opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

4c

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Rozszerzono typ projektu:
16

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

mieszkalnictwie
Wiersz 10 Typy projektów

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

- z:
wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia
na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe

- na:
wsparcie modernizacji energetycznej jednorodzinnych i
wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z
wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez
instrumenty finansowe

32.

Poddziałanie 3.2.3
Efektywność energetyczna w
mieszkalnictwie
Wiersz 12 Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy wsparcia

Dodano zapis do grupy docelowej w brzmieniu:
4c

osoby fizyczne będące właścicielami jednorodzinnych
budynków mieszkalnych.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Dodano limit w brzmieniu:

33.

Poddziałanie 3.2.3
Efektywność energetyczna w
mieszkalnictwie
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

4c

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

W ramach działań polegających na zwiększeniu
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych dopuszcza się inwestycje polegające na
podłączeniu ich do systemów ciepłowniczych lub
wymianie zanieczyszczających powietrze indywidualnych
kotłów. Działania te powinny być połączone z
termomodernizacją budynków.

17

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

34.

Oś Priorytetowa IV
Zapobieganie zagrożeniom
Wiersz 2 Cele szczegółowe osi
priorytetowej

PI
(jeśli
dotyczy)

Zmiana brzmienia celu szczegółowego 1:

35.

Działanie 4.1 Mała retencja
Wiersz 10 Typ projektów

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

5b

Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami
zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych

- na:
Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami
zagrożeń naturalnych, tj. powodziami i suszami

5b

Usunięcie wskaźnika produktu: Liczba przebudowanych
urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej

Zakłada się brak realizacji tego wskaźnika

1. Zmieniono brzmienie typu projektu:

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- z:

36.

Podstawa/uzasadnienie

- z:

Działanie 4.1 Mała retencja
Wiersz 7 Cel/e szczegółowy/e
działania
Działanie 4.1 Mała retencja
Wiersz 9 Lista wskaźników
produktu

Wprowadzona zmiana

5b

budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja
budowli przeciwpowodziowych;
budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja
zbiorników i polderów, posiadających rezerwę
powodziową.

- na:
Ochrona przeciwpowodziowa:
budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja
budowli przeciwpowodziowych w szczególności wałów
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z
nimi funkcjonalnie;
18

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

2. Wprowadzono nowy typ projektu:
Przeciwdziałanie skutkom suszy:
budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja
urządzeń wodnych przeciwdziałających skutkom suszy w
szczególności kanałów, sztucznych zbiorników, jazów.
Dodano typy beneficjentów:
37.

Działanie 4.1 Mała retencja
Wiersz 11 Typ beneficjenta

5b

- administracja rządowa i jej jednostki;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- spółki wodne i ich związki
Zmiana brzmienia limitu nr 2:

- z:
Współfinansowane będą tylko projekty nie mające
negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych
części wód, które znajdują się na liście nr 1 będącej
załącznikiem do Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry.
38.

Działanie 4.1 Mała retencja
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

5b

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- na:
W zakresie projektów dotyczących ochrony
przeciwpowodziowej, współfinansowane będą tylko
projekty nie mające negatywnego wpływu na stan lub
potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na
liście nr 1 będącej załącznikiem do Masterplanu dla
obszaru dorzecza Odry.

19

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana
Wprowadzono zapisy do przypisu nr 51 w brzmieniu:

39.

Działanie 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami
komunalnymi
Wiersz 11 Typ beneficjenta

6a

- z:

40.

6a

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Jako przedsiębiorstwo rozumie się także
przedsiębiorstwo społeczne, definiowane w oparciu o
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020.
1. Zmieniono brzmienie limitu nr 3:

Działanie 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami
komunalnymi
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

Podstawa/uzasadnienie

Wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie
rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi
realizowane w regionach gospodarki odpadami, w
których nie uwzględniono komponentu dotyczącego
termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem
energii.

- na:
Wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie
rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi
realizowane w regionach gospodarki odpadami.
W ramach limitu dodano przypis nr 53 w brzmieniu:
Do kompleksowych projektów zalicza się projekty
zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie
20

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

celów dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywy 1999/31/WE.
Projekty takie powinny uwzględniać następujące
komponenty, mogące stanowić część lub całość zakresu
rzeczowego inwestycji: infrastruktura do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (w tym: papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów),
instalacje do odzysku (np. termicznego przekształcania
odpadów z odzyskiem energii), w tym recyklingu
odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych), oraz
instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów.
2. Dodano limity w brzmieniu:
- dla pozostałych typów projektów, zgodnie z ustaloną
demarkacją pomiędzy poziomem krajowym i
regionalnym, wsparciem mogą być objęte projekty o
wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 8 mln PLN;

- wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania
mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

41.

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo
kulturowe i kultura
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Usunięto limity:
6c

- maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5
mln euro;

- w trakcie oceny projektów brane będą pod uwagę
aspekty związane z przystosowaniem do zmian
21

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

klimatycznych, w tym osiągnięcia najlepszych efektów
środowiskowych.

42.

43.

Poddziałanie 5.3.2
Dziedzictwo kulturowe i
kultura na obszarach
przygranicznych
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

Poddziałanie 5.3.3
Dziedzictwo kulturowe i
kultura w Aglomeracji
Opolskiej
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

44.

Działanie 5.4 Gospodarka
wodno-ściekowa
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

45.

Działanie 5.4 Gospodarka
wodno-ściekowa
Wiersz 24 Maksymalny
% poziom dofinansowania UE

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Usunięto limity:

- maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5
mln euro;
6c

- w trakcie oceny projektów brane będą pod uwagę
aspekty związane z przystosowaniem do zmian
klimatycznych, w tym osiągnięcia najlepszych efektów
środowiskowych.
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Usunięto limity:

- maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5
mln euro;
6c

- w trakcie oceny projektów brane będą pod uwagę
aspekty związane z przystosowaniem do zmian
klimatycznych, w tym osiągnięcia najlepszych efektów
środowiskowych.
Aktualizacja daty przyjęcia Master Planu.

Zmiana spowodowana dostosowaniem do
aktualnej wersji dokumentu.

Zmieniono zapis:

Decyzja IZRPO WO 2014-2020 – doprecyzowanie
zapisów.

6b

6b

- z:
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
22

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

usług w ogólnym interesie gospodarczym
- na:
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie więcej niż
85%.
Decyzja IZRPO WO 2014-2020 – doprecyzowanie
zapisów.

Zmieniono zapis:

46.

Działanie 5.4 Gospodarka
wodno-ściekowa
Wiersz 25 Maksymalny
% poziom dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu

- z:

6b

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym
- na:
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie więcej niż
85%.
Zmieniono zapis:
- z:

47.

Działanie 5.4 Gospodarka
wodno-ściekowa
Wiersz 26 Minimalny wkład
własny beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych

6b

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
usług w ogólnym interesie gospodarczym
- na:
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z
zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia
23

Decyzja IZRPO WO 2014-2020 – doprecyzowanie
zapisów.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie mniej niż
15%.

48.

Oś Priorytetowa VI
Zrównoważony transport na
rzecz mobilności mieszkańców
Wiersz 4 Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
-

z 193 500 000,00 EUR na 196 000 000,00 EUR

Dodano przypis nr 65 w brzmieniu:

49.

Działanie 6.1 Infrastruktura
drogowa
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

7b

Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi
lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci
bazowej i kompleksowej TEN-T i jej celów. Aby mówić o
interoperacyjności, sieć TEN-T powinna istnieć, być w
trakcie budowy lub być przewidziana do budowy w
obecnej perspektywie finansowej. Pod pojęciem
„bezpośrednie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się
fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub
planowaną do budowy w obecnej perspektywie
finansowej siecią TEN-T Dlatego też o spełnieniu tego
warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można
mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek
drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady
lub drogi ekspresowej. W praktyce może wystąpić
przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już
przebudowany i spełnia wymagane parametry
techniczne – w takim przypadku można realizować
bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej
drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest
24

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w
żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego
skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką - zgodnie
z dokumentem „Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach
CT7. Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna
Interpretacja” (s. 124).
Dodano przypis nr 66 w brzmieniu:
50.

Działanie 6.2 Nowoczesny
transport kolejowy
Wiersz 10 Typ projektów

51.

Działanie 6.2 Nowoczesny
transport kolejowy
Wiersz 14 Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

7d

Rozumiana jako większe prace modyfikacyjne
wykonywane w podsystemie lub w jego części,
poprawiające całkowite osiągi podsystemu, zgodnie z
art. 4 ustawy o transporcie kolejowym.
Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiana alokacji:
z 42 200 000,00 EUR na 44 700 000,00 EUR
7d

Zmieniono typ projektu nr 6:

52.

Działanie 10.2 Inwestycje
wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji
Wiersz 10 Typ projektów

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- z:
9b

przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie
mieszkań chronionych, wspomaganych lub
treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w
zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych

25

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

- na:
przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie
mieszkań chronionych lub wspomaganych polegająca
jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych
budynków mieszkalnych
1. Dodano limity w brzmieniu:

53.

Działanie 10.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej
Wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów

10a

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

- preferowane będą projekty z uwzględnieniem branż
mających strategiczne znaczenie dla rozwoju
gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym,
identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub
definiujących inteligentne specjalizacje (m.in.
RSIWO2020);
- preferowane będą kierunki kształcenia związane z
nowoczesnymi technologiami, w tym z procesami
cyfryzacji przemysłu.
2. Zmieniono brzmienie limitu:
- z:
Projekt uwzględniać będzie specjalizacje regionalne
zgodne z RSIWO2020 i będzie realizowany w efekcie
porozumienia partnerów
- na:
Projekt będzie realizowany w efekcie porozumienia
partnerów.

54.

III. Indykatywny plan

-

Zmiany w ramach II, III oraz VI osi priorytetowej.
26

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

finansowy (wydatki
kwalifikowalne w EUR)

55.

IV. Wymiar terytorialny
prowadzonej interwencji
A.1.2 Indykatywna alokacja UE
planowana na projekty
rewitalizacyjne

56.

IV. Wymiar terytorialny
prowadzonej interwencji
A.2.2 Alokacja UE
przeznaczona na ZIT
wojewódzki

57.

Obszar Strategicznej
Interwencji Depopulacja
B.4.2.1 Alokacja i wkład
krajowy

58.

Obszar Strategicznej
Interwencji Obszary
przygraniczne
B.4.2.2 Alokacja i wkład
krajowy

59.

Miasta subregionalne i ich
obszary funkcjonalne
B.4.2.3 Alokacja i wkład
krajowy

Zmiany w ramach II oraz III osi priorytetowej.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiany w ramach II oraz III osi priorytetowej.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiany w ramach II osi priorytetowej.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiany w ramach II osi priorytetowej.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

Zmiany w ramach II osi priorytetowej.

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 2014-2020

-

-

-

-

-
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Lp.

Lokalizacja w dokumencie

PI
(jeśli
dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie
Aktualizacja wartości wskaźników w związku z
wydaniem przez KE Decyzji dot. zmian RPO WO
2014-2020

Zmieniono wartości docelowe wskaźników
60.

61.

62.

Załącznik nr 2 do SZOOP

Załącznik nr 3 do SZOOP

Załącznik nr 6 do SZOOP

-

-

Dokonano aktualizacji kryteriów merytorycznych dla
działań/poddziałań 2.4 Współpraca gospodarcza i
promocja, 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach
subregionalnych oraz 5.2 Poprawa gospodarki odpadami
komunalnymi

Aktualizacja kryteriów w związku z wydaniem
przez KE Decyzji dot. zmian RPO WO 2014-2020
oraz przyjętych zmian kryteriów przez KM RPO
WO 2014-2020 w dniu 11 kwietnia 2018 r.

-

Dokonano aktualizacji karty kwalifikowalności wydatków
dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Zmiany spowodowane dostosowaniem do
aktualnych przepisów prawa i doprecyzowaniem
zapisów.

63.

Spis treści, załączniki

-

Wprowadzono ciągłą numerację stron (włączając
załączniki) oraz rozbudowano spis treści o wykaz Usprawnienie zaproponowane przez Rzecznika
Funduszy Europejskich
załączników.

64.

Cały dokument

-

Dostosowanie dokumentu
niepełnosprawnościami.

65.

Cały dokument

-

W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne.

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, kwiecień 2018 r.
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