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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR- wersja nr 7 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1459/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR 

1.  
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru 
projektów  

Usunięto zapis: 
Szczegóły co do zakresu zastosowania procedury konkursowej w ramach danego 

działania/poddziałania RPO WO 2014-2020 określono w Podręczniku dla 

wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie projektów 

ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020. 

Odstąpiono od dalszej aktualizacji 
dokumentu pn.: 

Podręczniku dla wnioskodawców 
RPO WO 2014-2020. Informacje 

ogólne oraz przygotowanie 
projektów ze środków EFRR  

w ramach RPO WO 2014-2020. 

2.  

II. Opis poszczególnych osi 
priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych 
działań/poddziałań 

Dodano karty dla działań i poddziałań: 

 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, 

Zgodnie z decyzją ZWO z dnia  
3 listopada 2015 r. 

3.  

II. Opis poszczególnych osi 
priorytetowych programu 
operacyjnego oraz poszczególnych 
działań/poddziałań tj. 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3, 4.2, 5.4, 6.1, 6.2 oraz 10.4 
w pkt. 22a karty. 

Było: 
Kwoty ryczałtowe i/lub stawki ryczałtowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
W przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, 
możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej: 
- stawka ryczałtowa w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, 
pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń określonej w Wytycznych. 

Jest: 
W przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, 
możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej: 
-stawka ryczałtowa w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych, 
pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie rzetelnej, 
sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń określonej w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W przedmiotowych 
działaniach/poddziałaniach nie 

zakłada się możliwości rozliczania 
wydatków bezpośrednich 
metodami uproszczonymi. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

4.  
III. Indykatywny plan finansowy 

(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w zakresie działań i poddziałań: 

 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, 

Zmiana wynika z dodania nowych 
działań/poddziałań do 

dokumentu. 

Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

5.  
Tabela wskaźników produktu i 
rezultatu bezpośredniego 

Dodano wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego w zakresie poddziałań: 

 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, 

Zmiana wynika z dodania nowych 
poddziałań do dokumentu. 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

6.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, 

Zmiana wynika z dodania nowych 
działań/poddziałań do 

dokumentu. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 zakres: EFRR 

7.  Cały załącznik 

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań: 

 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, 

 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, 

Zmiana wynika z dodania nowych 
działań/poddziałań do 

dokumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, grudzień 2015 r. 


