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Wykaz zmian do „Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR  

w ramach RPO WO 2014-2020”, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 

Lokalizacja  

w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Podręcznik  
Rozdział 1 

Pkt. 1.2.2 Linia 

demarkacyjna 

Usunięto Usunięto zapisy dotyczące linii demarkacyjnej z uwagi na fakt, iż MIiR dla 

perspektywy 2014-2020 odstąpił od wydania dokumentu Linia demarkacyjna  

Pkt. 1.7 System 

informatyczny 

zarządzania RPO WO 

2014-2020 

Pkt. 1.8 System 

informatyczny 

zarządzania RPO WO 

2014-2020 

Wprowadzono aktualizację i doprecyzowano zapisy całego punktu w celu 

zapewnienia spójności z obsługą systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-

2020 w zakresie EFRR 

Podręcznik  
Rozdział 2 

Brak 2.8 System 

wskaźników 

Dodano opis systemu wskaźników przyjęty w RPO WO 2014-2020 w zakresie EFRR. 

Powyższa zmiana podyktowana została wycofaniem na wniosek MIiR wydanych 

przez IZ RPO WO 2014-2020 wytycznych  

Podręcznik  
Rozdział 3 

Cały rozdział  Aktualizacja zapisów całego Rozdziału 3 – zapewnienie zgodności z zapisami 

Ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na 
lata 2014-2020, które zostały zatwierdzone przez MIiR 31 marca 2015 r. 

Zmiana lub uzupełnienie zapisów dotyczy w szczególności: 

-  sposobu wysyłania oraz otrzymywania wszelkiej korespondencji dotyczącej 

wniosków o dofinansowanie; 

- konieczności dokonania poprawy omyłek i uzupełnień wniosku o dofinansowanie 

na każdym etapie oceny na wezwanie; 

- poprawa zapisów w celu prawidłowego używania sformułowań: wniosek  

o dofinansowanie oraz projekt; 

- zmiana planowanych terminów oceny projektów: formalnej do 30 dni 

kalendarzowych, natomiast merytorycznej do 45 dni kalendarzowych; 

- umożliwienie na etapie oceny merytorycznej zastosowania dodatkowych 

elementów w ocenie tj. panel ekspercki, prezentację lub inną dodatkową formę 

przedstawienia projektu; 

- doprecyzowanie zapisów w zakresie rozstrzygnięcia konkursu tj. zatwierdzenia 

listy projektów przez ZWO, usunięcie zapisów w zakresie listy rezerwowej. 

 

Podręcznik  
Rozdział 4 

Cały rozdział  Aktualizacja zapisów całego Rozdziału 4 – zapewnienie zgodności z zapisami 

Ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na 



Wykaz zmian do „Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR  

w ramach RPO WO 2014-2020”, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 

Lokalizacja  

w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

lata 2014-2020, które zostały zatwierdzone przez MIiR 31 marca 2015 r. 

Zmiana lub uzupełnienie zapisów dotyczy w szczególności: 

- poprawa zapisów w celu prawidłowego używania sformułowań: wniosek  

o dofinansowanie oraz projekt; 

- zmiana planowanych terminów weryfikacji wniosków do 30 dni kalendarzowych 

oraz oceny projektów: formalnej do 30 dni kalendarzowych, natomiast 

merytorycznej do 45 dni kalendarzowych; 

- zaktualizowano Listę sprawdzającą wniosek o dofinansowanie projektu w 
zakresie spełnienia wymogów formalnych; 
- usunięcie zapisów  dot. WUP oraz pomocy technicznej  - zapisy zostaną ujęte  

w Podręczniku zakres EFS; 

- doprecyzowanie zapisów, iż w ramach pozakonkursowej procedury wyboru 

projektów środki odwoławcze uregulowane  w Ustawie wdrożeniowej nie 

przysługują. 

 

Załącznik nr 2  
do Podręcznika dla 
wnioskodawców 
RPO WO 2014-2020 
(EFRR) 

  Dokonano aktualizacji zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  

w zakresie: 

- pkt. 2.4 wniosku - Osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie; 

- pkt. 2.5 wniosku  - Identyfikacja i klasyfikacja wnioskodawcy; 

- pkt. 4 wniosku – Lista mierzalnych wskaźników projektu; 

- złożenia podpisów pod Oświadczeniem wnioskodawcy  we wniosku  

o dofinansowanie  

 

Załącznik nr 5  
do Podręcznika dla 
wnioskodawców 
RPO WO 2014-2020 
(EFRR), pkt 1 
STUDIUM 

  Aktualizacja zapisów podręcznika w części dot. SWI – zapewnienie zgodności  

z zapisami Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020. 



Wykaz zmian do „Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR  

w ramach RPO WO 2014-2020”, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 

Lokalizacja  

w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

WYKONALNOŚCI 
INWESTYCJI 
 

Załącznik nr 6  
do Podręcznika dla 
wnioskodawców 
RPO WO 2014-2020 
(EFRR), STUDIUM 
WYKONALNOŚCI 
INWESTYCJI 
 

  Aktualizacja zapisów we wzorze SWI – zapewnienie zgodności z zapisami 

Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020. 

Ponadto dokonano korekty w zakresie błędów pisarskich, stylistycznych oraz technicznych. 

 
 
 
Opracowała: 
Małgorzata Kąpała 
Referat Przyjmowania 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
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Opole, dnia 15 czerwca 2015 r. 


