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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 32 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 6398/2018 z dniu 19 listopada 2018 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta poddziałania 2.2.1 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych   

Wiersz 14 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z przypisaniem 

kwot UE (EUR) 

3a 

Zmiana alokacji: 

z 6 851 852,00 EUR na 7 214 931,92 EUR 

Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 22 października 2018 r. 

2. 

Karta poddziałania 2.2.2 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Aglomeracji 

Opolskiej  

Wiersz 14 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z przypisaniem 

kwot UE (EUR) 

Zmiana alokacji: 

z 5 000 000,00 EUR na 4 636 920,08 EUR 
Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 22 października 2018 r. 

3. 

Karta poddziałania 3.1.1.  Strategie 

niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych, 

wiersz 9 Lista wskaźników produktu 

4e 

Zmiana nazw wskaźników:  

1.  Długość dróg dla rowerów  

   na: 

   Długość wspartej infrastruktury rowerowej 

2. Liczba jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

na: 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

3. Pojemność taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskie 

na:  

Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru 

Dostosowanie do zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020 oraz do Wspólnej Listy 

Wskaźników Kluczowych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

Usunięcie wskaźników: 

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów 

- Długość przebudowanych dróg dla rowerów 

- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych 

4. 
Karta działania 4.1.  Mała retencja, 

wiersz 9 Lista wskaźników produktu 
5b 

Zmiana nazwy wskaźnika z: 

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej 

na: 

Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej 

Dostosowanie do zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020 oraz do Wspólnej Listy 

Wskaźników Kluczowych 

5. 

Karta poddziałania 5.3.1 

Dziedzictwo kulturowe i kultura 

Wiersz 14 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z przypisaniem 

kwot UE (EUR) 

6c 

Zmiana alokacji: 

Z 13 005 028,59 EUR na 12 641 948,67 EUR 

Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 22 października 2018 r. 

6. 

Karta poddziałania 5.3.3 

Dziedzictwo kulturowe i kultura w 

Aglomeracji Opolskiej 

Wiersz 14 Kategoria(e) 

regionu(ów) wraz z przypisaniem 

kwot UE (EUR) 

Zmiana alokacji: 

Z 2 000 000,00 EUR na 2 363 079,92 EUR 

Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 22 października 2018 r. 

7. 
Karta działania 5.4.  Gospodarka 

wodno-ściekowa, 

wiersz 9 Lista wskaźników produktu 

6b 

Zmiana nazwy wskaźnika z: 

Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

na: 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

Dostosowanie do zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020 oraz do Wspólnej Listy 

Wskaźników Kluczowych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

8. 

Karta działania 6.2  Nowoczesny 

transport kolejowy, 

wiersz 8 lista wskaźników rezultatu 

bezpośredniego 

7d 

Usunięcie wskaźnika: 

Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub 

zmodernizowanych liniach kolejowych 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 

polegająca na dostosowaniu karty działań do 

załącznika nr 2 

9. 
Karta działania 6.2  Nowoczesny 

transport kolejowy, 

wiersz 9 Lista wskaźników produktu 

7d 

Zmiana nazwy wskaźnika z: 

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 

na: 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych  

Dostosowanie do zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020. 

10. 

Karta działania 6.2 Nowoczesny 

transport kolejowy 

Wiersz 22a Warunki stosowania 

uproszczonych form rozliczania 

wydatków 

7d 

Zaktualizowano zapis, cyt.: 

„Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Pozakonkursowa procedura wyboru projektu 

i umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowanie.” 

na: 

„Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o 

dofinansowanie.” 

Aktualizacja w związku z wprowadzeniem 

konkursowego trybu wyboru projektów. 

11. 
III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 
- Zmiany w ramach II, III, V, VI i X osi priorytetowej. 

Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego z 

dnia 22 października 2018 r. 

Aktualizacja w związku z koniecznością 

zapewnienia spójności zapisów umów o 

dofinansowanie i tabel finansowych. 

12. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na 

ZIT wojewódzki 

- 
Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 2.2.2, 3.1.2, 3.2.2, 

5.3.3, 9.1.2. 

Aktualizacja w ramach poddziałania 9.1.2 w 

związku z koniecznością zapewnienia 

spójności analogicznych zapisów z 

Indykatywnym planem finansowym z SZOOP 

EFS i SZOOP EFRR. 

Aktualizacja w ramach poddziałania 2.2.2, 

3.1.2, 3.2.2, 5.3.3 w związku z zapewnieniem 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

spójności analogicznych zapisów w 

Indykatywnym planie finansowym EFRR 

13. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

B.4.2.1 Alokacja i wkład 

krajowy 
 

- 
Zaktualizowano tabelę w ramach I, II, VII, VIII, IX, X osi priorytetowej. 

 

Aktualizacja w związku z koniecznością 

zapewnienia spójności analogicznych zapisów 

z Indykatywnym planem finansowym z 

SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

14. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji  

B.4.2.2 Alokacja i wkład krajowy 

- Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 5.3.2 

Aktualizacja w związku z koniecznością 

zapewnienia spójności analogicznych zapisów 

z Indykatywnym planem finansowym z 

SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

15. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji  

B.4.2.3 Alokacja i wkład krajowy 

- Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 2.2.1, 3.1.1, 3.2.1 

Aktualizacja w związku z koniecznością 

zapewnienia spójności analogicznych zapisów 

z Indykatywnym planem finansowym z 

SZOOP EFS i SZOOP EFRR. 

16. 

Załącznik nr 2 

 Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań  

RPO WO 2014-2020  

 

Dokonano zmiany nazw wskaźników dla działań/poddziałań: 

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

4.1 Mała retencja 

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

 

Dostosowanie do Wspólnej Listy Wskaźników 

Kluczowych.  

 

Dokonano zmiany nazwy wskaźników dla działania: 

6.2 Nowoczesny transport kolejowy 
Dostosowanie do zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020.  

17. 

Dokonano zmian wartości docelowych wskaźników dla 2023 w 

ramach nw. działań/poddziałań: 

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach  

1.2 Infrastruktura B+R 

2.1.3 Nowe produkty i usługi  w MSP na obszarach przygranicznych 

2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 

2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Zmiany wynikają z oszacowania przez 

beneficjenta większej wartości wskaźnika niż 

IZ RPO WO 2014-2020 założyła na etapie 

szacowania do SZOOP.  
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

6.1 Infrastruktura drogowa 

6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej mieszkańców regionu 

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

18.  
W Działaniu 6.1 Infrastruktura drogowa usunięto wskaźnik Długość 

wybudowanych dróg powiatowych. 

Ze względu na dotychczas realizowane 

projekty oraz prognozy nie przewiduje się 

realizacji wskaźnika. 

19. 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów 

działanie 5.2 Poprawa 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Projekt dot. gospodarowania 

odpadami komunalnymi  

Kryterium nr 7 

 

Nazwa kryterium: 

Punkty napraw/ponowne użytkowanie 

na: 

Punkty napraw/ponowne użytkowanie 

(jeśli dotyczy) 

Definicja kryterium: 

W przypadku gdy projekt uwzględnia utworzenie punktu 

napraw (przygotowania do ponownego użycia) lub/i 

przyjmowanie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, 

celem ponownego użycia przyznaje się następującą 

punktację: 

1 pkt. – projekt obejmuje utworzenie punktu napraw / 

umożliwia ponowne wykorzystanie . 

Aktualizacja w celu doprecyzowania 

kryterium 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

0 pkt – projekt nie obejmuje utworzenia punktu napraw / nie 

umożliwia ponownego wykorzystania 

na: 

W przypadku gdy projekt dot. PSZOK uwzględnia utworzenie 

punktu napraw (przygotowania do ponownego użycia) lub/i 

przyjmowanie rzeczy używanych niestanowiących odpadu, 

celem ponownego użycia przyznaje się następującą 

punktację: 

1 pkt. – projekt obejmuje utworzenie punktu napraw / 

umożliwia ponowne wykorzystanie. 

0 pkt – projekt nie obejmuje utworzenia punktu napraw / nie 

umożliwia ponownego wykorzystania 

20. 
Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych  

RPO WO 2014-2020 

7d 

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy, punkt pn. Rozliczanie 

wydatków w ramach projektu, zaktualizowano zapis w punkcie 5, cyt.: 

„Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Pozakonkursowa procedura wyboru projektu  

i umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu.” 

na 

„Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków określa Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o 

dofinansowaniu.” 

Aktualizacja w związku z wprowadzeniem 

konkursowego trybu wyboru projektów. 

21. Cały dokument  Aktualizacja podstaw prawnych. 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, listopad 2018 r. 


