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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR- wersja nr 4 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1004/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR 

1.  
Karta działania 2.3 
Wers 11: Typ beneficjenta 

Dopisano „(…) mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego” wraz z 
wyjaśnieniem z przypisie. 

Dopisana zmiana ma na celu 
doprecyzowanie typów 

beneficjentów mogących ubiegać 
się o dofinansowanie. 

2.  
Karta działania 2.4 
Wers 9: Lista wskaźników produktu 

Zmieniono zapis wskaźnika 1 i 2 z: 
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

na: 
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Zmiana formy zapisu ma na celu 
wskazanie, iż wskaźnik 2 jest 

podwskaźnikiem dla wskaźnika 1. 

3.  
Karta działania 2.4 
Wers 11: Typ beneficjenta 

Dopisano „(…) mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego” wraz z 
wyjaśnieniem z przypisie. 

Dopisana zmiana ma na celu 
doprecyzowanie typów 

beneficjentów mogących ubiegać 
się o dofinansowanie. 

4.  

Karta działania 2.4 
Wers 22a: Warunki stosowania 
uproszczonych form rozliczania 
wydatków   

Zmieniono zapis z: 
kwoty ryczałtowe 
na: 
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. 
Całkowita wartość kwoty ryczałtowej nie może przekroczyć wyrażonej w PLN 
równowartości kwoty 100.000 EUR wkładu publicznego na poziomie projektu (do 
przeliczania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany 
stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu). 
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. 
Ponadto usunięto literę „i” na końcu zdania „Warunki stosowania uproszczonych form 
rozliczania wydatków  i”. 

Zmiana formy zapisu ma na celu 
rozwinięcie oraz precyzyjne 

opisanie warunków stosowania 
uproszczonych form rozliczania 

wydatków   
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

5.  
Karta działania 2.4 
Wers 22b: Planowany zakres systemu 
zaliczek 

Zmieniono zapis z: 
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o dofinansowanie 
Na: 
Nie przewiduje się udzielania dofinansowania w formie zaliczki 

Zmiana ma na celu dostosowanie 
zapisów do RPO WO 2014-2020. 

Załącznik nr 2  
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu  dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 Zakres: EFRR 

6.  
Tabela: Wskaźniki produktu  
dla Działania 2.4 

1. Zmieniono wartość docelową dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie dla roku 2018 z n/d na 27. 

2. Zmieniono wartość docelową dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje dla roku 2018 z n/d na -. 

Zmiana ma na celu dostosowanie 
zapisów do RPO WO 2014-2020. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR 

7.  
Tabela: 2.4 Współpraca gospodarcza  
i promocja pkt. Rozliczanie wydatków w 
ramach projektu 

1. Usunięto punkty  
- Zgodnie z zasadami obowiązującymi u beneficjenta – zamówienia do  
20 tys. PLN netto; 
- Zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Wytycznych (rozdz. 6.2 pkt 4) 
 – wydatki o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie; 
- Zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienia przekraczające wartość  
50 tys. PLN netto; 
- Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – w przypadku beneficjentów 
zobowiązanych do jej stosowania; 
- W przypadku realizacji projektu w oparciu o Typ 3, ww. pkt 1-4 nie dotyczą kosztów 
w zakresie których nie ma możliwości wyboru usługodawcy/dostawcy tj. 
wynajęcie/rezerwacja powierzchni wystawienniczej; 

Zmiana ma na celu dostosowanie 
zapisów do RPO WO 2014-2020. 

8.  

Tabela: 2.4 Współpraca gospodarcza  
i promocja pkt. Rozliczanie wydatków w 
ramach projektu; Szczegółowe wydatki 
kwalifikowalne w ramach działania 
/poddziałania 

1. Poprawiono numerację w opisach. 
Zmiana ma na celu zachowanie 

spójności numeracji w SZOP. 

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


