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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

 

 

 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Podręcznik Cały dokument  Doprecyzowano nazewnictwo 
dotyczące „wniosku o 
dofinansowanie projektu”, 
„naboru” i innych. Zgodnie z 
przepisami ustawy wdrożeniowej 
oraz wytycznych. 
 

Podręcznik  

Rozdział 2.5 

Zgodnie z rozporządzeniem (…) kwota 
pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro(…). 

Zgodnie z rozporządzeniem (…) kwota pomocy de 

minimis wynosi do 200 tys. euro (…). 
Doprecyzowano maksymalną 
wysokość pomocy de minimis. 

 

Podręcznik 

Rozdział 3.4 

W miejsce załączników, które nie dotyczą 
danego wniosku, należy zamieścić kartę 
informacyjną z nazwą i numerem załącznika 
oraz adnotacją „Nie dotyczy”. 

W miejsce załączników, które nie dotyczą danego 
wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z 
nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją „Nie 
dotyczy”. Karta powinna zostać opatrzona 
pieczęcią instytucji, datą oraz podpisem. 
 

Doprecyzowano zapisy punktu e), 
lity zasad przygotowania wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Podręcznik 

Rozdział 3.5.1 

Składanie wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach poszczególnych 
działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 trwa 
7 dni kalendarzowych i odbywa się w 
Punkcie Przyjmowania Wniosków właściwej 
IOK (…). 
 

Składanie wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach poszczególnych działań/poddziałań 
RPO WO 2014-2020 trwa nie krócej niż 7 dni 
kalendarzowych i odbywa się w Punkcie 
Przyjmowania Wniosków właściwej IOK (…). 

Zapewniono zgodność zapisów 
Podręcznika z ustawą 
wdrożeniową. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Podręcznik 

Rozdział 3.8 

Procedura odwoławcza w zakresie wyboru 
projektów do dofinansowania w trybie 
konkursowym w ramach RPO WO 2014-
2020 została szczegółowo opisana w 
Przewodniku w zakresie procedury 
odwoławczej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury 

odwoławczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

Procedura odwoławcza w zakresie wyboru 

projektów do dofinansowania w trybie 

konkursowym w ramach RPO WO 2014-2020 

została opisana w Rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 

lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

Dodano zapis zapewniający 
spójność z ustawą wdrożeniową. 

Podręcznik 

Rozdział 4.2 

 

 

 

 
 

 Projekty o charakterze strategicznym 
zidentyfikowane dla działania 6.1 Infrastruktura 
drogowa składają się z kilku zadań, które mogą 
być objęte odrębną dokumentacją projektową. W 
związku z powyższym, wezwanie do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu może 
dotyczyć pojedynczego zadania. 
 

Dodano zapis odnoszący się do 
projektów o charakterze 
strategicznym z zakresu działania 
6.1.  

Załącznik nr 1 

Wzór wniosku  

o dofinansowanie  

(EFRR) 

  Wstawiono tabelę zawierającą listę 
załączników do wniosku o 
dofinansowanie dla 
przedsiębiorców 
 

Załącznik nr 2 

Instrukcja 

wypełniania 

Tabelę należy wypełnić w przypadku, gdy 
adres do korespondencji jest inny niż adres 
siedziby wnioskodawcy. W sytuacji, gdy 

Tabelę należy wypełnić w przypadku, gdy adres 
do korespondencji jest inny niż adres siedziby 
wnioskodawcy. W sytuacji, gdy adresy są tożsame 

Zapis skrócono w celu zachowania 
spójności z ustawą wdrożeniową w 
zakresie doręczeń.  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

wniosku o 

dofinansowanie  

(EFRR) 

Rozdział 2.2 

adresy są tożsame proszę podać jedynie 
adres siedziby, a w tabeli „Dane 
teleadresowe do korespondencji” zaznaczyć 
opcję „nie dotyczy”. Poprawnie wpisane 
dane teleadresowe są ważne ze względu na 
późniejszy kontakt IOK z wnioskodawcą. 
Niezbędne jest podanie aktualnego adresu 
e-mail oraz/lub sprawnie działającego 
numeru faksu. Należy pamiętać, że 
obowiązkowo należy wpisać e-mail bądź faks 
ze względu na fakt, iż są to jedne z 
dopuszczalnych form wysyłania pism z 
uwagami przez IOK do wnioskodawców. W 
przypadku wysłania pisma z uwagami za 
pośrednictwem e-maila i/lub faksu termin 
na dostarczenie korekty wniosku liczony jest 
od wysłania ww. informacji na podany we 
wniosku adres e-mail lub numer faksu. 
Odpowiedzialność za brak zapewnionego 
przynajmniej jednego skutecznego narzędzia 
szybkiej komunikacji leży po stronie 
wnioskodawcy i nie stanowi przesłanki do 
uznania, że doręczenie jest nieskuteczne. 
 

proszę podać jedynie adres siedziby,  
a w tabeli „Dane teleadresowe do 
korespondencji” zaznaczyć opcję „nie dotyczy”. 
Poprawnie wpisane dane teleadresowe są ważne 
ze względu na późniejszy kontakt IOK z 
wnioskodawcą. Niezbędne jest podanie 
aktualnego adresu e-mail oraz/lub sprawnie 
działającego numeru faksu. 

Załącznik nr 2 

Rozdział 5.1 

 W przypadku gdy projekt dotyczy różnych typów 
projektu każde zadanie powinno odpowiadać 
danemu typowi projektu. W ramach jednego 
zadania brak jest możliwości łączenia dwóch i 
więcej typów projektu. Równocześnie istnieje 

Dodano zapis informujący o braku 
możliwości łączenia dwóch lub 
więcej typów projektów w ramach 
jednego zadania. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

możliwość wpisania kilku zadań w ramach 
jednego typu projektu. 
 

Załącznik nr 2 

Rozdział 5.2 

 W przypadku, gdy projekt przewiduje rozliczanie 
wydatków metodą ryczałtową na podstawie 
kwoty ryczałtowej należy do każdego zadania 
wpisać Wskaźniki pomiaru kwot ryczałtowych – 
wskaźniki postępu rzeczowego określone przez 
wnioskodawcę i odpowiadające zakresowi 
danego zadania. Na podstawie osiągnięcia 
niniejszych Wskaźników pomiaru kwot 
ryczałtowych nastąpi rozliczenie projektu. 
Przykładowo kosztem kwalifikowanym projektu 

jest zakup Strategii rozwoju firmy -  jako wskaźnik 

pomiaru kwot ryczałtowych wnioskodawca 

wpisuje wskaźnik Liczba opracowanych strategii 

rozwoju firmy. 

 

Dodano zapis nakładający na 
wnioskodawcę obowiązek 
wpisania do wniosku o 
dofinansowanie wskaźników 
pomiaru kwot ryczałtowych, jeśli 
wydatki związane z realizacją 
projektu rozliczane będą metodą 
ryczałtową.  

Załącznik nr 3 

Instrukcja 

wypełniania 

załączników  

do wniosku o 

dofinansowanie 

projektu ze 

środków EFRR dla 

przedsiębiorców 

 

  Opracowano treść załącznika nr 3 
„Instrukcja wypełniania 
załączników do wniosku o 
dofinansowanie projektu ze 
środków EFRR dla przedsiębiorców 
” do Podręcznika. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Załącznik nr 4 

Wzory 

załączników do 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu ze 

środków EFRR dla 

przedsiębiorców 

 Wykaz wzorów dokumentów wymaganych jako 
załączniki do wniosku o dofinansowanie: 
1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie 

Biznes Plan 
2. Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie 

Formularz w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko 

3. Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie 
Zestawienie zakupywanego sprzętu oraz 
wartości niematerialnych i prawnych 

4. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie 
Oświadczenie o prawie dysponowania 
nieruchomością 

5. Załączniki dotyczące pomocy publicznej tj.: 
5.1 Załącznik nr 12.1 do wniosku o 

dofinansowanie 
Oświadczenie wnioskodawcy o 
nieotrzymaniu pomocy publicznej 

5.2 Załącznik nr 12.2 do wniosku o 
dofinansowanie 

Część A  - Oświadczenie o otrzymanej 
pomocy publicznej 
Część B – Formularz informacji o Pomocy 
Publicznej dla podmiotów ubiegających 
się o pomoc inną niż Pomoc de minimis 
lub Pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie 

5.3 Załącznik nr 12.3 do wniosku o 
dofinansowanie 

Wstawiono „Wykaz wzorów 
dokumentów wymaganych jako 
załączniki do wniosku o 
dofinansowanie”. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

5.4 Załącznik nr 12.4 do wniosku o 
dofinansowanie 

Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
przez przedsiębiorcę wykonującego 
usługę świadczoną w ogólnym interesie 
gospodarczym 

5.5 Załącznik nr 12.5 do wniosku o 
dofinansowanie 

Oświadczenie wnioskodawcy o 
niezaliczaniu się do przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji  

6. Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie 
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów 
podmiotowych przez przedsiębiorcę 

7. Załącznik nr 13.1 do wniosku o 
dofinansowanie 

Oświadczenie weryfikujące status 
przedsiębiorcy 

8. Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie 
Oświadczenie o niekaralności 
 

Załącznik nr 5 

Instrukcja 

wypełniania 

załączników  

do wniosku o 

 Z uwagi na brak wytycznych Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie weryfikacji 
ocen oddziaływania na środowisko, przy 
opracowaniu niniejszego formularza Instytucja 
Zarządzająca RPO WO 2014 – 2020 

Dodano zapis zapewniający 
zgodność formularza w zakresie 
oceny oddziaływania na 
środowisko z rozporządzeniem 
ogólnym.  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

dofinansowanie  

projektu ze 

środków EFRR dla 

pozostałych 

wnioskodawców 

Rozdział 2.1 

zaimplementowała formularz w tym zakresie 
zawarty w Rozporządzeniu Wykonawczym 
Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 (…) (Dz.U. L 38 z 13.2.2015, s. 
39) 
 

Załącznik nr 5 

Rozdział 2.1 

Punkt A.5.2. 

 

Kwadrat pierwszy (TAK) należy zaznaczyć, 
gdy projekt obejmuje nowe zmiany 
charakterystyki fizycznej części wód 
powierzchniowych lub zmiany poziomu 
części wód podziemnych, które pogarszają 
stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają 
osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału. 
W takim wypadku, należy wypełnić pole 
tekstowe w pkt. A.5.2.1. 

Kwadrat pierwszy (TAK) należy zaznaczyć, gdy 
przedmiotem projektu jest inwestycja z 
załącznika I/II Dyrektywy OOŚ/przedsięwzięć z 
grupy I/II, która obejmuje nowe zmiany 
charakterystyki fizycznej części wód 
powierzchniowych lub zmiany poziomu części 
wód podziemnych, które pogarszają stan 
jednolitej części wód lub uniemożliwiają 
osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału. 
W takim wypadku, należy wypełnić pole tekstowe 
w pkt. A.5.2.1. 
 

Dodano zapis zapewniający 
zgodność z Dyrektywą OOŚ. 

Załącznik nr 5 

Rozdział 2.1 

Punkt A.5.2.2. 

W przypadku, gdy projekt nie pogarsza stanu 
wód bądź nie uniemożliwia poprawę ich 
jakości (…). 

W przypadku, gdy projekt dotyczy przedsięwzięć 
z załącznika I/II dyrektywy OOŚ ale nie pogarsza 
stanu wód bądź nie uniemożliwia poprawę ich 
jakości (…). 
 

Dodano zapis zapewniający 
zgodność z Dyrektywą OOŚ. 

Załącznik nr 5 

Rozdział 2.1 

Punkt A.5.2.2. 

Jeżeli przedmiotowy projekt ma charakter 
nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z 
zakupem taboru), nie ma obowiązku 
przedstawiania powyższej deklaracji. Należy 

Jeżeli przedmiotowy projekt ma charakter 
nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem 
taboru), ale dotyczy przedsięwzięć z załącznika 
I/II dyrektywy lub i/II grupy nie ma obowiązku 

Dodano zapis zapewniający 
zgodność z Dyrektywą OOŚ. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

jednak w punkcie A.5.2.2. szczegółowo 
uzasadnić ten fakt. 

przedstawiania powyższej deklaracji. Należy 
jednak w punkcie A.5.2.2. szczegółowo 
uzasadnić ten fakt chyba, że informacje takie 
zawarto w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 

Załącznik nr 5 

Rozdział 2.1 

Punkt A.7.1. 

 Kwadrat (NIE DOTYCZY)  
Kwadrat należy zaznaczyć w przypadku projektu, 
który nie generuje kosztów rozwiązań na rzecz 
zmniejszenia lub skompensowania negatywnego 
oddziaływania na środowisko. W takim przypadku 
należy przejść do pytania  A.8. 
 

Doprecyzowano zapis zgodnie z 
Dyrektywą OOŚ. 

Załącznik nr 5 

Rozdział 5 

 

ZESTAWIENIE ZAKUPYWANEGO SPRZĘTU 

 

ZESTAWIENIE ZAKUPYWANEGO SPRZĘTU, 
WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH  
 

Rozszerzono katalog 
zakupywanego o wartości 
niematerialne i prawne. 
 

Załącznik nr 5 

Rozdział 12 

Wszyscy wnioskodawcy projektów 
zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia  
o zgodności projektu z zasadami udzielania 
pomocy publicznej zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami 
dotyczącymi przyznawania pomocy 
publicznej. 

Wszyscy wnioskodawcy projektów zobowiązani 
są do wypełnienia oświadczenia  
o zgodności projektu z zasadami udzielania 
pomocy publicznej (część A) zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi 
przyznawania pomocy publicznej. Natomiast 
Formularz informacji o Pomocy Publicznej dla 

podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż 

Pomoc de minimis lub Pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie (część B) wypełniają 
tylko i wyłącznie wnioskodawcy, realizujący 
projekt objęty pomocą publiczną. 

Uzupełniono formularz wymagany 
w przypadku udzielenia pomocy 
publicznej. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Załącznik nr 6 

Wzory 
załączników do 
wniosku o 
dofinansowanie 
projektu  
ze środków EFRR  
dla pozostałych 
wnioskodawców 
Załącznik 2.1. do 

wniosku o 

dofinansowanie  

A.2.2  
 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy 
podać nietechniczne streszczenie2 
sprawozdania dotyczącego środowiska oraz 
informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. 
(…). 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy podać 
nietechniczne streszczenie2 prognozy 
oddziaływania na środowisko oraz informacji 
wymaganych w art. 9 ust. 1 lit (…). 

Dodano zapis zapewniający 
zgodność z Dyrektywą OOŚ. 

Załącznik nr 6 

Załącznik 2.1. do 

wniosku o 

dofinansowanie  

A.4.3  

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie A.4.1 
zaznaczono „NIE”, należy dołączyć 
wypełnioną przez właściwy organ deklarację 
znajdującą się w dodatku 110 oraz mapę, na 
której wskazano lokalizację projektu i 
obszarów Natura 2000. Jeżeli duży projekt 
ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże 
się z zakupem taboru), należy to 
odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku 
nie ma obowiązku dołączania deklaracji. 

Jeżeli w odpowiedzi na pytanie A.4.1 zaznaczono 
„NIE”, ale projekt ma charakter 
inwestycyjny/infrastrukturalny, należy dołączyć 
wypełnioną przez właściwy organ deklarację 
znajdującą się w dodatku 110 oraz mapę, na której 
wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 
2000. Jeżeli duży projekt ma charakter 
nieinfrastrukturalny/nieinwestycyjny (np. wiąże 
się z zakupem taboru, szkoleniami, kampaniami 
promocyjnymi/edukacyjnymi), należy to poniżej 
odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie 
ma obowiązku dołączania deklaracji ani mapy. 
 

Doprecyzowano zapisy dotyczące 
charakteru projektu. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 
Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

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” wersja 2, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 380/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późń. zm. 

Lokalizacja  
w dokumencie 

Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej zmiany 

Załącznik nr 6 

Załącznik 2.1. do 

wniosku o 

dofinansowanie  

A.5.2.2.  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy 
dołączyć wypełnioną przez właściwy organ 
deklarację znajdującą się w dodatku 212. 
Jeżeli duży projekt ma charakter 
nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z 
zakupem taboru), należy to odpowiednio 
wyjaśnić i w takim przypadku nie ma 
obowiązku dołączania deklaracji. 
 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „NIE”, należy 
dołączyć wypełnioną przez właściwy organ 
deklarację znajdującą się w dodatku 212. Jeżeli 
przedmiotowy projekt ma charakter 
nieinfrastrukturalny/nieinwestycyjny nie ma 
obowiązku przedstawiania powyższej deklaracji. 
Należy jednak uzasadnić ten fakt. Nie ma 
konieczności przedstawienia przedmiotowych 
informacji, jeżeli zawarto je w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

Doprecyzowano zapisy dotyczące 
charakteru projektu. 

Załącznik nr 6 

Załącznik 2.1. do 

wniosku o 

dofinansowanie  

A.7.1. 

 Nie dotyczy Dodano opcję wyboru „nie 
dotyczy” 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 5 do 

wniosku o 

dofinansowanie  

  Dokonano korekty danych w tabeli 
„zestawienie zakupywanego 
sprzętu oraz wartości 
niematerialnych i prawnych” w 
celu ujednolicenia zapisów z 
załącznikiem nr 4. 

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

 

Opracowała: 

Małgorzata Kąpała 

Referat Przyjmowania 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Opole, dnia 18 sierpnia 2015 r. 


