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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 30 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 5941/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.  

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta poddziałania 2.1.4 Inwestycje 

dla podmiotów Ekonomii 

Społecznej, punkt 11. Typ 

beneficjenta. 

3c Zaktualizowano Typy beneficjentów mogących aplikować o 

dofinansowanie.  

Zmiana z  

− podmioty ekonomii społecznej - mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 

województwa opolskiego1. 

na: 

- Podmioty ekonomii społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 ( z wyłączeniem Spółek non-

profit) - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z 

definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014. 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z 

Wytycznymi 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. 

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa 

opolskiego2. 

Konieczność aktualizacji zapisów w zakresie 

ograniczenia katalogu typów beneficjentów 

uprawnionych do otrzymania dofinasowania w ramach 

poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej o spółki non-profit. Spółki non-profit, 

stanowiące podmioty ekonomii społecznej, zgodnie z 

ww. Wytycznymi oraz ustawą, powinny nie działać w 

celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczać całość dochodu 

na realizację celów statutowych, a także nie 

przeznaczać zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  

Z uwagi na brak uszczegółowienia w doktrynie pojęcia 

celów statutowych oraz celów społecznych pojawia się 

wiele wątpliwości interpretacyjnych, w tym zakresie. 

Można spotkać się z poglądem, że spółką non-profit 

jest każda spółka kapitałowa lub osobowa, która na 

uboczu działalności czysto gospodarczej prowadzi akcje 

społeczne, np. w ramach strategii CSR (Corporate Social 

Responsibility). 

Jednocześnie istnieje konieczność aktualizacji zapisów 

w zakresie rozszerzenia katalogu typów beneficjentów 

                                                           
1 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na 

podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został 

dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

 uprawnionych do otrzymania dofinasowania w ramach 

poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej o przedsiębiorstwa społeczne. Zgodnie z 

Wytycznymi 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, przedsiębiorstwo 

społeczne stanowi podmiot ekonomii społecznej, który 

nie musi prowadzić działalności gospodarczej 

zarejestrowanej w ramach KRS, lecz np. działalność 

odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu  

art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,  

ale jednocześnie spełnia kryteria przedsiębiorstwa w 

rozumieniu prawa i orzecznictwa unijnego (ETS), gdyż 

oferuje na rynku produkty i usługi. 

2. 

Karta poddziałania 3.2.1 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych, punkt 10. 

Typy projektów. 

 

4c Zaktualizowano treść przypisu nr 27 w brzmieniu, cyt.: 

„Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)”  

na  

„Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

Aktualizacja podstawy prawnej. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na 

podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został 

dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. 

zm.).” 

3. 

Karta poddziałania 10.1.2 

Infrastruktura usług społecznych, 

punkt 18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

9a Dodano limit w brzmieniu: Minimalna kwota dofinansowania - 

100 tys. PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 1,5 mln PLN. 

 

 

Autokorekta IZ RPO WO – doprecyzowanie zapisów 

4. 

Załącznik nr 6  Lista wydatków 

kwalifikowalnych RPO WO 2014-

2020 

3c Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla podmiotów Ekonomii 

Społecznej: 

1) Zaktualizowano zapisy listy wydatków kwalifikowalnych do 

przedmiotowego poddziałania poprzez usunięcie zapisu dot.  

,,kosztów materiałów i robót budowlanych…” z wiersza ,,Wydatki 

podlegające limitom/warunki dodatkowe w ramach 

działania/poddziałania; 

 

 

 

Autokorekta IZ RPO WO – doprecyzowanie zapisów 

  

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, sierpień 2018 r. 


