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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
I.

Ogólny opis programu operacyjnego oraz głównych warunków realizacji

1.1 Informacje podstawowe
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany Decyzją
Wykonawczą Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.
W RPO WO 2014-2020 wyodrębnionych zostało 11 osi priorytetowych, 7 współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 4 (w tym oś dotycząca pomocy technicznej)
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z nomenklaturą przyjętą w pakiecie rozporządzeń
dotyczących perspektywy 2014-2020, RPO WO 2014-2020 realizuje określone cele tematyczne oraz
priorytety inwestycyjne. Transpozycja priorytetów inwestycyjnych na działania i poddziałania RPO WO 20142020 została przedstawiona w Załączniku nr 1 do SZOOP (EFRR).
Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, w tym 679 152 913 EUR z EFRR. W realizację Programu
zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków
krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia Programu będzie mogło być wyższe w zależności od
zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach Programu. Podstawę obliczania wkładu UE
w ramach RPO WO 2014-2020 stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. W Programie wyodrębniona
została rezerwa wykonania w wysokości 6% jego całkowitej alokacji EFRR.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2010 został opracowany zgodnie z wytycznymi ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych programów
operacyjnych na lata 2014-2020. Wpływ na jego treść mają uwarunkowania określone w RPO WO 2014-2020,
zapisy wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz wyniki konsultacji.
1.2 Horyzontalne zasady realizacji Programu
Wśród priorytetów EU2020 szczególne miejsce zajmuje zrównoważony wzrost, tj. transformacja w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. Wdrażanie tych założeń
wymaga zintegrowania polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej na poziomie państw członkowskich
i regionów, postrzegania środowiska jako ograniczonego potencjału gospodarczego i odpowiedzialnego
czerpania z zasobów. Wdrażanie Programu będzie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – projekt
Programu został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w procesie programowania
zapewniony został udział partnerów ze środowisk przyrodniczych, uczestniczących w pracach Zespołu ds. RPO
WO 2014-2020, jak i Grupy roboczej wspierającej prace nad RPO WO 2014-2020. Na etapie wdrażania oraz
monitorowania zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli ww. środowisk w KM RPO WO. Procesowi wyboru
projektów towarzyszą kryteria formalne badające m.in. wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, a także
merytoryczne, którymi planowane jest premiowanie projektów prośrodowiskowych oraz przewidujących
kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób przyjazny mieszkańcom, z poszanowaniem kontekstu
przyrodniczego, kulturowego, społecznego i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym.
Podczas przygotowania oraz realizacji RPO WO 2014-2020 podejmowane są kroki mające na celu
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
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światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Realizacja wskazanej zasady na etapie
przygotowania Programu została zapewniona m.in. poprzez włączenie w prace nad dokumentem oraz udział
w konsultacjach społecznych przedstawicieli podmiotów zajmujących się problematyką niedyskryminacji,
niepełnosprawności i równości płci. Podczas wdrażania RPO WO 2014-2020 zasada niedyskryminacji
obowiązuje w szczególności podczas oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie, głównie poprzez
zdefiniowane w uzasadnionych przypadkach kryteria wyboru projektów uwzględniające potrzeby
konkretnych grup społecznych oraz zapewniające dostęp do wsparcia osobom z grup zmarginalizowanych.
Dodatkowo, ze względu na szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych, na etapie planowania
i wdrażania Programu mają zastosowanie postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 oraz doświadczenia organizacji działających
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest dążenie we wszystkich podejmowanych działaniach
do równości szans kobiet i mężczyzn, przyczyniając się tym samym do budowy społeczeństwa rzeczywiście
opartego na równości szans płci. RPO WO 2014-2020 będzie realizować zasadę równości szans płci propagując
równouprawnienie kobiet i mężczyzn w podejmowanych przedsięwzięciach, zwalczając jednocześnie
wszelkie przejawy dyskryminacji na tym polu. Zasada równości szans płci będzie wdrażana na każdym etapie
realizacji Programu. Rzeczywista realizacja zaplanowanych działań równościowych będzie sprawdzana na
poziomie monitoringu i ewaluacji.
1.3 Tryby wyboru projektów
Wybór projektu uzależniony jest od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO WO 2014-2020
(zgodnie z art. 125 pkt. 3 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) oraz od
podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o jego dofinansowaniu. Kryteria formalne oraz merytoryczne
są jednakowe dla wszystkich wnioskodawców projektów dotyczących danej kategorii operacji RPO WO 20142020. Wykaz wszystkich kryteriów formalnych i merytorycznych stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowego
opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020.
W ramach RPO WO 2014-2020 wybór projektów odbywa się przy zastosowaniu dwóch trybów, tj.:
-

konkursowego,

-

pozakonkursowego1.

Informacja o stosowanych trybach wyboru projektów została określona dla każdej Osi priorytetowej w RPO
WO 2014-2020 w punkcie dot. kierunkowych zasad wyboru operacji.
Za przeprowadzenie naboru oraz ocenę projektów odpowiedzialna jest Instytucja Organizująca Konkurs.
Organizacja konkursów przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych
działań/poddziałań odbywa się zgodnie z podziałem wskazanym w RPO WO 2014-2020.
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru projektów
Procedura wyboru projektów w trybie konkursowym wdrażana jest przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO
WO 2014-2020.

1

Zasady dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków z pomocy technicznej określają Szczegółowe wytyczne w zakresie
korzystania z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
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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.
Nabór wniosków do dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie
o konkursie, które zamieszczane jest na portalu Funduszy Europejskich (MIiR) oraz na stronie internetowej
IOK, a także w prasie o zasięgu regionalnym, na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru
wniosków o dofinansowanie projektu. IOK przeprowadza konkurs na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO
WO 2014-2020 regulaminu, który zamieszczany jest na stronie internetowej IOK oraz na portalu Funduszy
Europejskich.
Procedura konkursowa przeprowadzana jest etapami.
Etapy konkursu
Ø Etap I – nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO
WO 2014-2020 odbywa się w Punkcie Przyjmowania Wniosków właściwej IOK w terminie ściśle określonym
w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony do IOK weryfikowany jest pod kątem
wymogów formalnych. Weryfikacja wymogów formalnych na tym etapie trwa do 50 dni kalendarzowych.
Tylko wniosek spełniający wymogi formalne zostanie przekazany do dalszego etapu konkursu.
Ø Etap II – ocena formalna (obligatoryjna) – trwa do 30 dni kalendarzowych, dokonywana w oparciu
o kryteria formalne w systemie TAK/NIE przez członków Komisji Oceny Projektów.
Ø Etap III – ocena merytoryczna (obligatoryjna) – trwa do 45 dni kalendarzowych, przeprowadzana przez
członków KOP w oparciu o listy sprawdzające do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla
danego działania/poddziałania.
Ø Etap IV – rozstrzygnięcie konkursu – na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów w
oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich projektów, przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji oceny oddziaływania na środowisku oraz dostępnej alokacji, ZWO w formie uchwały podejmuje
decyzję o rozstrzygnięciu konkursu oraz w konsekwencji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach
poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020.
Konkursowa procedura wyboru projektów szczegółowo opisana jest w Regulaminie konkursu.

1.3.2 Pozakonkursowa procedura wyboru projektów
Zastosowanie trybu pozakonkursowego
Zastosowanie trybu pozakonkursowego musi być zgodne z zapisami UP zatwierdzonej przez Komisję
Europejską w dniu 23 maja 2014 r. oraz może mieć miejsce tylko przy spełnieniu dwóch warunków, o których
mowa w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tj.:
1. wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel projektu, może być wyłącznie
podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
2. dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub
obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych.
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Zidentyfikowane projekty zamieszcza się w SZOOP (EFRR) w celach informacyjnych. W przypadku pojawienia
się nowych zidentyfikowanych projektów, dokument ten podlega aktualizacji w tym zakresie.
Ocena projektu pozakonkursowego
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu następuje na wezwanie IZ RPO WO 2014-2020, które zawiera
informację
dotyczącą
kryteriów
wyboru
projektów
oraz
formularza
wniosku
o dofinansowanie projektu. Dodatkowo wezwanie określa termin złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu oraz terminy oceny projektu. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie projektu
w wyznaczonym terminie, IZ RPO WO 2014-2020 ponownie wzywa potencjalnego wnioskodawcę do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu
ostatecznego terminu projekt zostaje wykreślony z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego
Załącznik nr 5 do SZOOP (EFRR).
Weryfikacja wniosków pozakonkursowych pod kątem wymogów formalnych obejmuje okres do 30 dni
kalendarzowych, ocena formalna projektów pozakonkursowych trwa do 30 dni kalendarzowych, natomiast
merytoryczna do 45 dni kalendarzowych. Po zakończeniu oceny wnioskodawca otrzymuje informację o
wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. Z wnioskodawcami projektów, które pozytywnie przeszły weryfikację
IZ RPO WO 2014-2020 podpisuje umowę o dofinansowanie, bądź w przypadku projektów własnych IZ RPO
WO 2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu.
Szczegółowy opis dotyczący wzywania, składania oraz oceny projektów pozakonkursowych został
zamieszczony w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów, która stanowi załącznik do pisma
wzywającego.

II.

Opis poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego oraz poszczególnych
działań/poddziałań
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OŚ PRIORYTETOWA II
Konkurencyjna gospodarka
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś Priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP;
Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki rozwoju MSP;
Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP.
3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych

94 900 000,00 euro

Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

6. Nazwa poddziałania
7. Cel/e szczegółowy/e
działania
8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

9. Lista wskaźników
produktu
10. Typy projektów

OPIS PODDZIAŁANIA
Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej
Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
inwestycyjnych
3) Liczba MŚP zlokalizowanych na przygotowanych terenach
inwestycyjnych
1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
1) inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym
uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
2) rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego
skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
3) rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach
powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i
nadanie im nowych funkcji gospodarczych.
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11. Typ beneficjenta

-

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i
stowarzyszenia;

-

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-

inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym
powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i
aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków,
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania
służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe
rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz.
763, z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Działania skierowane będą do przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora
MSP
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Region Słabiej Rozwinięty
8 000 000,00 euro
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
- Harmonogram naborów wniosków,
- KM RPO WO 2014-2020,
- Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
- Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
- Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w zakresie
rozwoju efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego.

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 (Związek
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

1) Wsparcie skierowane zostanie tylko do tych terenów inwestycyjnych,
które wynikają z planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych JST – określone w planie jako tereny zabudowy usługowej
lub tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej2 .
2) Preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach
zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych, terenach
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji.
3) Przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem nie powielania
dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został
wyczerpany.
4) Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych
powinna zostać ujęta w strategii ZIT/ strategii subregionu/ innym
dokumencie zatwierdzanym na poziomie beneficjenta. Analizę
dostępności terenów inwestycyjnych przeprowadza się w odniesieniu do
obszaru realizacji projektu.
5) Analiza popytu na tereny inwestycyjne stanowić będzie element Studium
Wykonalności Inwestycji – załącznika do wniosku o dofinansowanie.
6) Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako element
uzupełniający projektu – mogą stanowić jedynie mniejszą część budżetu
projektu.
7) Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustawą o drogach
publicznych3, to tzw. drogi wewnętrzne, niezaliczone do żadnej z kategorii
dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.
8) Realizacja przedsięwzięć uwarunkowana będzie zapewnieniem
właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych, finansowanego ze
środków innych niż dostępne w ramach CT3 (np. środki własne
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków
w ramach CT4, CT7 lub CT9 , zgodnie z warunkami określonymi w UP).
9) Inwestycje dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych będą - wraz
z odpowiednimi warunkami określonymi w UP - podlegały następującym
mechanizmom:
-

proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią terenów
inwestycyjnych niewykorzystaną do dnia zakończenia okresu

2

Na terenach tych należy określić przeznaczenia związane z zapewnieniem skomunikowania oraz dostępu do mediów: tereny
komunikacji (drogi wewnętrzne) oraz tereny infrastruktury technicznej
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)
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kwalifikowalności Programu powinien zostać zwrócony przez
beneficjenta;
-

proporcjonalny wkład EFRR związany z powierzchnią terenów
inwestycyjnych wykorzystywaną przez duże przedsiębiorstwa
powinien zostać zwrócony przez beneficjenta.

10) W umowie o dofinansowanie z beneficjentem zostaną określone
zobowiązania dotyczące planowanych do utworzenia miejsc pracy na
terenach inwestycyjnych.
11) Umowa o dofinansowanie określać będzie zobowiązania beneficjenta
w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw MSP ulokowanych na wspartych
terenach inwestycyjnych.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)
20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych
21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu.
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.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Szczegółowe
zasady
o dofinansowanie.

przekazywania

zaliczek

określa

umowa

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będą
miały programy pomocowe:
- rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

- rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
Projekty objęte pomocą de minimis – 70%
Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z
zapisami rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
Średnie przedsiębiorstwa – 45%
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
Projekty objęte pomocą de minimis – 70%
Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z
zapisami rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
Średnie przedsiębiorstwa – 45%
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 15%
Projekty objęte pomocą de minimis - 30%
Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną odpowiednio zależny od wysokości maksymalnego % poziomu
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(pkt 24)
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – odpowiednio zależny od
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24).
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)
30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania
32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych
i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu
2) Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji
otoczenia biznesu

9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie:
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
4) Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych
przez IOB
5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
6) Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji
usług
1) Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do
budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem
mechanizmów popytowych np. poprzez system voucherów dla MSP
(wybór operatora dystrybucji środków);

10. Typy projektów

2) Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych
usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza
profesjonalizacja usług IOB.
11. Typ beneficjenta

- operator systemu popytowego dla MSP;
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- instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i
ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i
stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego4.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr
69, poz. 763, z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z
innymi PO
(jeśli dotyczy)

W odniesieniu do systemu popytowego: Przedsiębiorstwa MSP korzystające z
usług IOB w systemie popytowym.
W odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji usług IOB: Nie dotyczy
Nie dotyczy
Region Słabiej Rozwinięty
6 300 000,00 euro
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
- Harmonogram naborów wniosków,
- KM RPO WO 2014-2020,
- Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
- Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia B+R+I, w zakresie zwiększenia skali wykorzystania przez MSP
proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB

4
Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres zakładu głównego – jeśli
został podany w Zgłoszeniu do CEDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie
województwa opolskiego.
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16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z RSIWO2020.
2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw oraz inwestycji
ekologicznych.
3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną zastosowane w
przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24
miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).
4) Wsparcie do IOB kierowane będzie przede wszystkim w systemie
popytowym, za pośrednictwem operatora, poprzez zastosowanie np.
voucherów dla MSP.
5) Przedsięwzięcia w zakresie wsparcia IOB są ukierunkowane na
świadczenie specjalistycznych usług IOB.
6) Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą w bardzo
ograniczonym zakresie przy spełnieniu następujących warunków, zgodnie
z Umową Partnerstwa:
·

działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej
specjalizacji;

·

IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury
planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia;

·

przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych;

·

przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o
podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym
regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany;

·

w realizacji przez IOB specjalistycznych usług zapotrzebowanych
przez konkretnych przedsiębiorców wykorzystywane są dostępne
standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym;

·

IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych,
w oparciu o otwartą konkurencję.

7) Podstawą do udzielenia wsparcia IOB będzie wykazanie potrzeb
przedsiębiorstw w tym zakresie (planowane usługi nie powinny być oparte
na założeniach).
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8) Bezpośrednie wsparcie w zakresie dalszej profesjonalizacji usług
okołobiznesowych może być przyznane IOB, które spełniają następujące
kryteria:
·

IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne
źródła przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do działania
w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności finansowo
samowystarczalnej (lub stanie się stopniowo samowystarczalną do
końca okresu kwalifikowalności);

·

IOB ma roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz
projektów, usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki,
niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania.
Wspierane projekty powinny być wyraźnie przedstawione w planach
działania IOB;

·

IOB powinna zapewnić, że stosowane będą dostępne standardy
świadczenia usług, opracowane na poziomie krajowym, europejskim,
międzynarodowym;

·

IOB powinna wykazać się doświadczeniem w zakresie doradztwa,
wspierania przedsiębiorców w rozwoju biznesowym (np.
przedstawiając wyniki badania satysfakcji, liczbę świadczonych usług,
ocenę świadczonych usług, itp.);

·

IOB zapewni monitorowanie świadczonych usług i przeprowadzi
badanie satysfakcji, aby ocenić swoją skuteczność i sporządzić lepsze
prognozy oparte na statystyce.

9) Pierwszeństwo będą miały projekty o największym udziale wkładu
prywatnego.
10)
Umowy o dofinansowanie określać będą zobowiązania beneficjentów
(IOB) w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw, które skorzystały z nowych
(zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) usług.
11)
W rok po realizacji projektu, IOB będą musiały udokumentować
znaczące wykorzystanie nowych usług świadczonych na rzecz
przedsiębiorstw.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki
uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu.
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22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

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.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe zasady
dofinansowanie.

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

W odniesieniu do systemu popytowego: Pomoc na usługi doradcze zgodnie z
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w
sprawie udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom
na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.

przekazywania

zaliczek

określa

umowa

o

W odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji usług IOB, w przypadku
wystąpienia pomocy publicznej, zastosowanie ma pomoc de minimis zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie ze
schematami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego, wymienionego w pkt 23.
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis – 70%

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie ze
schematami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego, wymienionego w pkt 23.
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - 70%

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną - 15%
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jako % wydatków
kwalifikowalnych

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)
30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych
31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania
32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – odpowiednio zależny
od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24).
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis - 30%
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

6. Nazwa działania
7. Cel/e szczegółowy/e
działania
8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego
9. Lista wskaźników
produktu

10. Typy projektów

11. Typ beneficjenta

OPIS DZIAŁANIA
Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP
1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach
2) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie:
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
3) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji
działalności
4) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjnoprocesowe
5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje)
7) Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o
charakterze międzynarodowym
8) Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o
charakterze krajowym
1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji
istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań
międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych,
dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej.
2) Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze
krajowym i międzynarodowym.
3) Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i
międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako
mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju
przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa5, zgodnie z definicją w załączniku 1
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, mające prawną siedzibę na
terenie województwa opolskiego6.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr
69, poz. 763, z późn. zm.).

5

W tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2
pkt. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6
Prawna siedziba oznacza siedzibę główną beneficjenta lub oddział. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prawna siedziba oznacza miejsce zamieszkania lub adres
zakładu głównego – jeśli został podany w Zgłoszeniu do CEDG. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy przynajmniej jeden z ww.
adresów jest na terenie województwa opolskiego.
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12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia
13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)
14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Region Słabiej Rozwinięty
8 700 000,00 euro
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
- Harmonogram naborów wniosków,
- KM RPO WO 2014-2020,
- Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
- Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:
- Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w zakresie
wsparcia wzrostu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)
17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Nie dotyczy

Konkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
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18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)
20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych
21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

1) Priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r.
2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw oraz
inwestycji ekologicznych.
3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną zastosowane
w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do
24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-up).
4) Promocja przedsiębiorstw, produktów i usług, w tym udział w
wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach
technologii, znajdujących uzasadnienie w strategii rozwoju
przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modeli biznesowych, może
stanowić mniejszą część kosztów projektów (weryfikacja prowadzona
będzie poprzez kryteria wyboru projektów).
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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 tys. euro 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.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Nie przewiduje się udzielania dofinansowania w formie zaliczki.
Pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozowju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. (dz. U z
2015 r. poz. 488)
Maksymalna kwota dofinansowania 350 tys PLN.
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

70%

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

70%

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

30%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA V
Ochrona środowiska, dziedzictwa
kulturowego i naturalnego
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
·
·
·
·

Cel szczegółowy 1: Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie,
Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie,
Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu,
Cel szczegółowy 4: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego
z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych

75 700 000,00 euro

Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 1: Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności
w regionie

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu
ochrony
2) Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych

9. Lista wskaźników
produktu

1) Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem
2) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych
związanych z edukacją ekologiczną
3) Liczba wspartych form ochrony przyrody
4) Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony
przyrody
5) Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory
turystyczne
6) Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej objętych wsparciem

10. Typy projektów

1) reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych,
ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk
przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów
przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
2) tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach
miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
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3) budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz
infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu
ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności
w zakresie edukacji ekologicznej;
4) podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
5) opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz
pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów
Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
6) tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących
pomników
przyrody,
użytków
ekologicznych,
stanowisk
dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
7) wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii
edukacyjno-informacyjnych.
11. Typ beneficjenta

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia
i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
3) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
4) Parki Krajobrazowe;
5) rezerwaty przyrody;
6) organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność
non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
7) jednostki sektora finansów publicznych;
8) uczelnie wyższe;
9) przedsiębiorstwa7.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr
69, poz. 763, z późn. zm.).

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Nie dotyczy

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy
Region Słabiej Rozwinięty

Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada
województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie
odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego).

7
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14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

22 800 000,00 euro

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO (jeśli dotyczy)

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
- Harmonogram naborów wniosków,
- KM RPO WO 2014-2020,
- Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
- Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,
- Monitoring i ewaluacja komplementarności przedsięwzięć wspartych z
EWT,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
- Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu.

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów
związanych z rolnictwem i leśnictwem.

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.
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18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić będą uzupełniający
element projektów realizowanych w ramach PI 6d i wspierane będą tylko
wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją
różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.
2) Priorytetowo traktowane będą inwestycje realizowane na terenie parków
krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody (w tym położonych na
obszarach Natura 2000).
Finansowanie programu Natura 2000 będzie zgodne z Priorytetowymi
Ramami Działań dla sieci Natura 2000 w ramach Wieloletniego Programu
Finansowania UE w latach 2014-2020, opracowanymi zgodnie z art. 8
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Realizacja projektów na obszarach Natura 2000 może być prowadzona
jedynie w obrębie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków
planowany zakres
systemu zaliczek

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

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 15% bezpośrednich kwalifikowalnych
kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu - bez konieczności
udokumentowania jej wyliczenia.
Szczegółowe
zasady
o dofinansowanie.

Nie dotyczy
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

85 %

85 %
W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %

15 %
W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0 %

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 4: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu
oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków
2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia
w wodę

9. Lista wskaźników
produktu

1) Długość sieci kanalizacji sanitarnej:
2) Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej
3) Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej
4) Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej
5) Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych:
6) Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych
7) Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych
8) Długość wyremontowanej sieci wodociągowej
1) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń
do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w
Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do
10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.
2) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń
do oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM)
w tym:
a) oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji
służących do odwadniania osadów ściekowych,
b) inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania
ścieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie ścieków).
3) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja urządzeń
zaopatrzenia w wodę i poboru wody (wyłącznie w powiązaniu z realizacją
projektu dotyczącego gospodarowania ściekami).

10. Typy projektów

11. Typ beneficjenta

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i
stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa8;
- jednostki sektora finansów publicznych;
- organizacje pozarządowe.

Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada
województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie
odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publicznoprywatnego).

8
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Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr
69, poz. 763, z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Nie dotyczy

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania
interwencji z innymi
działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z
innymi PO
(jeśli dotyczy)

Region Słabiej Rozwinięty
15 300 000,00 euro
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:
- Harmonogram naborów wniosków
- KM RPO WO 2014-2020
- Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
- Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego,
- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.
Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu –
w zakresie gospodarki wodnej.

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

34

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie:
-

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

-

Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG9, który zawiera
listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach 10 dokument opracowany w toku aktualizacji KPOŚK.

2) W ramach działania nie będą realizowane projekty związane wyłącznie
z zaopatrzeniem w wodę. Interwencja w tym zakresie może stanowić
mniejszą część projektu dotyczącego gospodarowania ściekami.
19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki
uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

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.

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

Szczegółowe
zasady
o dofinansowanie.

23.Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

Nie dotyczy

przekazywania

zaliczek

określa

umowa

Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 z 30.5.1991).
Dokument zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu 15 maja 2015 r., dostępny na stronie internetowej Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej pod adresem: www.kzgw.gov.pl.

9

10
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24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
85%
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
85%
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)
26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych
27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)
28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

15%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA VI
Zrównoważony transport na rzecz
mobilności mieszkańców
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś Priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Zwiększona dostępność transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz
poprawa bezpieczeństwa na drogach
Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w
regionie oraz poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego

3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych

193 500 000,00 euro

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 1: Zwiększona dostępność transportowa obszarów
kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

-

9. Lista wskaźników
produktu

1) Całkowita długość nowych dróg:
2) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich
3) Długość wybudowanych dróg powiatowych
4) Długość wybudowanych dróg gminnych
5) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg:
6) Długość przebudowanych dróg wojewódzkich
7) Długość przebudowanych dróg powiatowych
8) Długość przebudowanych dróg gminnych
9) Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego
10)
Liczba wybudowanych obwodnic
11)
Długość wybudowanych obwodnic

10. Typy projektów

1)
2)
3)
4)

budowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;
przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;
budowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne;
przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne.
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11. Typ beneficjenta

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia
i stowarzyszenia;
2) jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr
69, poz. 763, z późn. zm.).

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Nie dotyczy

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)
15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Region Słabiej Rozwinięty
151 300 000,00 euro
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:

-

Harmonogram naborów wniosków,
KM RPO WO 2014-2020,
Kryteria wyboru projektów.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:

-

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.

Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Oś priorytetowa
europejskiej.

Nie dotyczy

40

IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów
18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

1) Premiowane będą projekty przyczyniające się do poprawy połączeń
z siecią TEN-T.
2) Działania powinny poprawić bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność
ruchu drogowego, łagodząc korki i wąskie gardła w sieci dróg, promując
integrację systemu transportu.
3) W trakcie oceny projektów brane będą pod uwagę aspekty związane
z przystosowaniem do zmian klimatycznych, w tym pozytywne
oddziaływanie na środowisko.
4) Inwestycje w drogi lokalne nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji
programu przeznaczonej na transport drogowy w PI 7b11.
5) Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z listy
projektów zawartej w Action Planie 12.
6) Wsparcie uzyskają przede wszystkim zadania na rzecz rozwoju dróg
wojewódzkich, w tym wybrane odcinki pozwalające na włączenie do
systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg
pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami
województw (regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzoną
diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej tych miast,
pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. Przedmiotowe
inwestycje w infrastrukturę drogową mają na celu poprawę dostępności do
terenów inwestycyjnych, przejść granicznych oraz obiektów i szlaków
drogowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu.
7) Jednocześnie możliwa będzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych
(gminnych i powiatowych), jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami
lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami
logistycznymi.
Nie dotyczy

11

RPO WO 2014-2020; s. 127.
Po zatwierdzeniu Regionalnego Planu Transportowego projekty wybierane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z listy
projektów zawartej w Action Planie i potwierdzonej przez przedmiotowy Plan (…).

12
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20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

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.
Szczegółowe
zasady
o dofinansowanie.

Nie dotyczy

85 %
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85 % - tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy – zgodnie z % dofinansowania wskazanym w wezwaniu
do złożenia wniosku o dofinansowanie

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

15 % - tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy – odpowiednio do pkt. 25

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

43

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania

Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział transportu kolejowego w przewozach
towarowych i pasażerskich w regionie oraz poprawa jakości kolejowego
transportu zbiorowego.

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub
zmodernizowanych liniach kolejowych

9. Lista wskaźników
produktu

1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii

10. Typy projektów

1) Modernizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej.
2) Rewitalizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej i przystankowej.
3) Zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób o ograniczonej
możliwości poruszania się.

11. Typ beneficjenta

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia
i stowarzyszenia;
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
- Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową.
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i
aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków,
ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania
służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe
rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz.
763, z późn. zm.).

kolejowych
2) Liczba zakupionych pojazdów kolejowych
3) Pojemność zakupionych wagonów osobowych
4) Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo

12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Nie dotyczy

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty
42 200 000,00 euro

44

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:

-

Harmonogram naborów wniosków,

-

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,

KM RPO WO 2014-2020,

Kryteria wyboru projektów.
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:
Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Programowanie
Partnerstwa.

perspektywy

finansowej

2014-2020.

Umowa

Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce - w zakresie
modernizacji linii kolejowych i unowocześnienia taboru kolejowego.
16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Projekty powinny przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa ruchu,
zwiększenia przepustowości linii kolejowych oraz podwyższenia prędkości
i komfortu podróżowania.
2) Projekty wybrane do dofinansowania będą miały największy wkład
w połączenia regionalne i drugorzędne (włączając w to linie dowozowe,
jeśli to adekwatne).
3) Projekty wybrane do dofinansowania będą bardziej efektywne
w ulepszaniu efektywności środowiskowej i bezpieczeństwa sieci
kolejowej, unikaniu wąskich gardeł w sieci, zwiększaniu dostępności
obszarów przemysłowych innych centrów ekonomicznych .
4) Projekty powinny mieć jak największą wartość socjoekonomiczną.
5) W trakcie oceny projektów brane będą pod uwagę aspekty związane
z przystosowaniem do zmian klimatycznych, w tym pozytywne
oddziaływanie na środowisko.

45

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu, stawki ryczałtowe.

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

22b. Planowany zakres
systemu zaliczek

23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

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.
Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa
o dofinansowanie.

Zastosowanie będą miały wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w
transporcie zbiorowym.

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie
zbiorowym
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25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie
zbiorowym

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie
zbiorowym

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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OŚ PRIORYTETOWA X
Inwestycje w infrastrukturę społeczną
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1.

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia
na obszarach miejskich;
Cel szczegółowy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu;
Cel szczegółowy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu;
Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych;
Cel szczegółowy 5: Lepsze warunki kształcenia zawodowego.

3. Charakter osi

Nie dotyczy

4. Fundusz
(nazwa i kwota w EUR)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5. Instytucja zarządzająca

Zarząd Województwa Opolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych

94 952 913,00 euro

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
OPIS DZIAŁANIA
6. Nazwa działania
7. Cel/e szczegółowy/e
działania

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Cel szczegółowy 5: Lepsze warunki kształcenia zawodowego

8. Lista wskaźników
rezultatu
bezpośredniego

1) Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę
i innowacje

9. Lista wskaźników
produktu

1) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi
lub infrastruktury edukacyjnej
2) Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego
3) Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje
4) Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki
1) wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt
i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia
w zawodzie;
2) modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. centrów
kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Podmioty
działające
w
obszarze
kształcenia
zawodowego
i ustawicznego:
1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
2) Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
3) Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
(niewymienione wyżej).

10. Typy projektów

11. Typ beneficjenta
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Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów
wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu
współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi
urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U.
Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).
12. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia

Wsparcie skierowane zostanie do szkół i placówek oświatowych.

13. Instytucja
pośrednicząca
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

14. Kategoria(e)
regionu(ów)
wraz z przypisaniem
kwot UE (EUR)

Region Słabiej Rozwinięty

15. Mechanizmy
powiązania interwencji
z innymi działaniami/
poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi
PO
(jeśli dotyczy)

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
działaniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020:

5 881 187,00 euro

-

Harmonogram naborów wniosków,
KM RPO WO 2014-2020,
Kryteria wyboru projektów.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi
Programami Operacyjnymi:

-

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego,
Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa
Partnerstwa.

Komplementarność z innymi PO:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

-

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy jakości pracy szkół
i placówek oświatowych oraz rozwoju narzędzi polityki edukacyjnej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

-

16. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

Działanie 6.2 Transfer wiedzy i działalności informacyjna, Poddziałanie
6.2.1 Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności, w zakresie
promowania uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego
w sektorach rolnym i leśnym.

OSI Depopulacja.
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17. Tryb(y) wyboru
projektów
oraz wskazanie
podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów (w przypadku powstania
oszczędności zastosowanie będzie miała procedura konkursowa).

18. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

1) Projekt charakteryzować się będzie wysoką wartością i znaczeniem dla
województwa opolskiego oraz będzie odzwierciedlał specyfikę
regionalną i zaspokajał potrzeby i deficyty zidentyfikowane w diagnozie
regionalnej.
2) Projekt uwzględniać będzie specjalizacje regionalne zgodne
z RSIWO2020 i będzie realizowany w efekcie porozumienia partnerów.
3) Wsparcie infrastrukturalne szkolnictwa zawodowego odzwierciedlać
będzie trendy demograficzne województwa opolskiego.
4) Działania mające na celu wsparcie infrastruktury szkolnictwa
zawodowego dążyć będą do komplementarności w stosunku do działań
realizowanych ze środków EFS i EFRR oraz będą uwzględniać
dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
5) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektu niewskazane
w SZOOP 2014-2020 dla działania 10.4 określone są w pozostałych
dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia procedury
pozakonkursowej, w tym wezwaniu IZRPO WO 2014-2020 do złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowaniu.
W ramach działania 10.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej
analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z punktu widzenie
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów.
Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków kwalifikowalnych
projektu.

19. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków
oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.

20. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych
jako % wydatków
kwalifikowalnych

Nie dotyczy

21. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu

22a. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków

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
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kwalifikowalnych, pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na
podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń
określonej w Wytycznych.
22b. Planowany zakres
systemu zaliczek
23. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)
24. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)

Szczegółowe
zasady
o dofinansowanie.

Nie dotyczy

85 %

25. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE +
ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

85 %

26. Minimalny wkład
własny beneficjenta
jako % wydatków
kwalifikowalnych

15 %

27. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

28. Minimalna
i maksymalna wartość
wydatków
kwalifikowalnych
projektu (PLN)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy
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29. Kwota alokacji UE
na instrumenty
finansowe
(EUR)
(jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

30. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

31. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

32. Katalog ostatecznych
odbiorców
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy
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III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

Wkład
krajowy

Poddział
anie
2.2.2

3a

Działanie
2.3

3a

Działanie
2.4

Kategoria regionu

RPO WO
2014 2020

Priorytet Inwestycyjny

Wsparcie UE

Krajowe środki publiczne

Szacowany
poziom
Finansowanie
crossogółem
finansingu
(%)

Krajowe
środki
prywatne

ogółem

FS

EFRR

EFS

ogółem

ogółem

budżet
państwa

budżet
województwa

budżet
pozostałych
jst

inne

a=b+c+d

b

c

d

e=f+k

f=g+h+i+j

g

h

i

j

k

l=a+e

m

Główna
alokacja

Rezerwa
wykonania

Wsparcie UE

Wsparcie
UE

n=a-o

o

Udział
rezerwy
wykonan
ia w
stosunku
do
całkowit
ej kwoty
wsparcia
UE

Wkła
d EBI

p=o/a*10
0%

q

8 000 000

0

8 000 000

0

1 411 765

1 411 765

0

0

1 270 589

141 176

0

9 411 765

0%

0

6 300 000

0

6 300 000

0

1 111 765

500 295

0

166 765

166 765

166 765

611 470

7 411 765

0

0

3b

8 700 000

0

8 700 000

0

3 728 571

0

0

0

0

0

3 728 571

12 428 571

0

0

Działanie
5.1

6d

22 800 000

0

22 800 000

0

4 023 530

4 023 530

0

2 011 765

1 207 059

804 706

0

26 823 530

0

0

Działanie
5.4

6b

15 300 000

0

15 300 000

0

2 700 000

2 700 000

0

0

1 350 000

1 350 000

0

18 000 000

0

0

193 500 000

0

193 500 000

0

34 147 059

34 147 059

10 935 804

14 123 020

4 376 471

4 711 764

0

227 647 059

0

słabiej
rozwinięty

OP VI

181 210 000

12 290 000

6%

0

Działanie
6.1

7b

151 300 000

0

151 300 000

0

26 700 000

26 700 000

10 935 804

11 387 725

4 376 471

0

0

178 000 000

0

0

Działanie
6.2

7d

42 200 000

0

42 200 000

0

7 447 059

7 447 059

0

2 735 295

0

4 711 764

0

49 647 059

0

0
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Wkład
krajowy

Działanie
10.4

Kategoria regionu

RPO WO
2014 2020

Priorytet Inwestycyjny

Wsparcie UE

10

Krajowe środki publiczne

Szacowany
poziom
Finansowanie
crossogółem
finansingu
(%)

Krajowe
środki
prywatne

ogółem

FS

EFRR

EFS

ogółem

ogółem

budżet
państwa

budżet
województwa

budżet
pozostałych
jst

inne

a=b+c+d

b

c

d

e=f+k

f=g+h+i+j

g

h

i

j

k

l=a+e

m

Główna
alokacja

Rezerwa
wykonania

Wsparcie UE

Wsparcie
UE

n=a-o

o

Udział
rezerwy
wykonan
ia w
stosunku
do
całkowit
ej kwoty
wsparcia
UE

Wkła
d EBI

p=o/a*10
0%

q

5 881 187

0

5 881 187

0

1 037 857

1 037 857

0

134 921

902 935

0

0

6 919 044

10%

0

260 481 187

0

260 481 187

0

48 160 546

43 820 505

10 935 804

16 436 471

9 273 819

7 174 411

4 340 041

308 641 733

-

181 210 000

12 290 000

6%

0

260 481 187

0

260 481 187

0

48 160 546

43 820 505

10 935 804

16 436 471

9 273 819

7 174 411

4 340 041

308 641 733

-

181 210 000

12 290 000

6%

0

OGÓŁEM

RAZEM EFRR
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IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji
A. Wymiar terytorialny – formy obligatoryjne
A.1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach PO
A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji.
W ramach rewitalizacji w RPO WO 2014-2020 inwestycje infrastrukturalne zostały podporządkowane
celom społecznym związanym m.in. z redukcją ubóstwa i wykluczenia społecznego. Projekty
rewitalizacyjne będą wdrażane w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji, które zostaną skierowane wyłącznie na obszary miejskie. Realizowane przedsięwzięcia
muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do objęcia wsparciem w ramach RPO WO 20142020 kwalifikują się wszystkie miasta województwa opolskiego. W ramach procedury konkursowej
wyodrębniona zostanie alokacja dla Opola oraz czterech ośrodków subregionalnych (Brzeg,
Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa).
Procesy rewitalizacyjne wspierane będą w ramach RPO WO 2014-2020 nie tylko w ramach działania
10.2. IZRPO WO 2014-2020 tworzy preferencje w dostępie do środków dla projektów wspierających
proces rewitalizacji m.in. poprzez koordynację naborów wniosków, premiujące kryteria wyboru
projektów, dodatkowe środki z budżetu państwa.
A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne
Oś priorytetowa

II Konkurencyjna
gospodarka

Działanie

Fundusz

Indykatywna
alokacja UE
(euro)

Metoda
preferencji*

2.2 Przygotowanie terenów
inwestycyjnych na rzecz
gospodarki

EFRR

35 000 000

Premiujące
punktowe
kryteria wyboru
projektów

2.3 Wzmocnienie otoczenia
biznesu

EFRR

6 300 000

Koordynacja
naborów
wniosków

3.1 Strategie niskoemisyjne

EFRR

81 600 000

Koordynacja
naborów
wniosków

3.2 Efektywność energetyczna

EFRR

21 500 000

Koordynacja
naborów
wniosków

5.3 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i kultury

EFRR

17 600 000

Koordynacja
naborów
wniosków

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

EFRR

15 300 000

Koordynacja
naborów
wniosków

III Gospodarka
niskoemisyjna

V Ochrona środowiska,
dziedzictwa kulturowego i
naturalnego

56

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

Oś priorytetowa

VI Zrównoważony
transport na rzecz
mobilności mieszkańców

Działanie

Fundusz

6.1 Infrastruktura drogowa

EFRR

Indykatywna
alokacja UE
(euro)

Metoda
preferencji*

151 300 000

Premiujące
punktowe
kryteria wyboru
projektów

10.1 Infrastruktura społeczna na
rzecz wyrównania nierówności w
dostępie do usług

EFRR

48 400 000

Koordynacja
naborów
wniosków

10.2 Inwestycje wynikające
z Lokalnych Planów Rewitalizacji

EFRR

30 671 726

Dodatkowe
środki z budżetu
państwa

10.3 E-usługi publiczne

EFRR

10 000 000

Koordynacja
naborów
wniosków

10.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

EFRR

5 881 187

Koordynacja
naborów
wniosków

X Inwestycje w
infrastrukturę społeczną

*- zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020.

A.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych miast
wojewódzkich w ramach ZIT
A.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Miasto wojewódzkie wraz z obszarem funkcjonalnym
W województwie opolskim instrument ZIT realizuje Aglomeracja Opolska, stowarzyszenie jednostek
samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzi miasto Opole oraz 20 gmin województwa
opolskiego stanowiących obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego: Gogolin, Krapkowice, Lewin
Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Izbicko,
Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, Turawa, Tarnów Opolski, Tułowice i Walce.
Możliwość realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 instrumentu ZIT wynika ze spełnienia określonych
wymogów wskazanych m.in. w Umowie Partnerstwa (zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy
partnerstwa – powołanie związku ZIT, przygotowanie Strategii ZIT). Realizacja zadań związanych
z wdrażaniem RPO WO 2014-2020 obywa się na podstawie porozumienia podpisanego przez Zarząd
Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej i Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu13.

13 Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zawarte w Opolu,
w dniu 12 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego,
a Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, oraz Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Opolu.

57

SZOOP (EFRR)
Załącznik do Uchwały nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn. zmianami
wersja nr 5, wrzesień 2015 r.

Interwencja RPO WO 2014-2020 w ramach ZIT skoncentrowana jest na przygotowaniu terenów
inwestycyjnych, efektywności energetycznej w budynkach publicznych, strategiach niskoemisyjnych
oraz wsparciu dziedzictwa kulturowego i kultury, podnoszeniu jakości edukacji przedszkolnej,
kształcenia ogólnego i zawodowego.
A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Alokacja UE
przeznaczona na ZIT
(euro)

Finansowanie
ogółem
(EUR)

II Konkurencyjna
gospodarka

2.2.2 Przygotowanie terenów
inwestycyjnych w Aglomeracji
Opolskiej

EFRR

8 000 000

9 411 765

3.1.2 Strategie niskoemisyjne
w Aglomeracji Opolskiej

EFRR

40 900 000

48 117 647

3.2.1 Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

EFRR

6 000 000

7 058 824

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i
kultura w Aglomeracji Opolskiej

EFRR

2 000 000

2 352 941

9.1.2 Wsparcie kształcenia
ogólnego w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

8 000 000

9 411 764

9.1.4 Wsparcie edukacji
przedszkolnej w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

2 600 000

3 058 824

9.2.2 Wsparcie kształcenia
zawodowego w Aglomeracji
Opolskiej

EFS

3 900 000

4 588 236

III Gospodarka
niskoemisyjna

V Ochrona środowiska,
dziedzictwa
kulturowego
i naturalnego

IX Wysoka jakość
edukacji

A.3. Obszary wiejskie
A.3.1Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
W RPO WO 2014-2020 zakłada się interwencję na obszarach wiejskich, co znalazło odzwierciedlenie
w podziale kategorii interwencji Programu. Co do zasady, we wszystkich osiach priorytetowych
Programu zakłada się realizację projektów na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę specyfikę
poszczególnych działań /poddziałań RPO WO 2014-2020, większość interwencji zostanie skierowana
na tereny wiejskie m.in. w ramach obszarów wsparcia: gospodarka wodno-kanalizacyjna, mała
retencja, systemy ostrzegania i reagowania na zagrożenia, ochrona różnorodności biologicznej, rynek
pracy, włączenie społeczne, usługi zdrowotne i edukacja.

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne
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B.1 RLKS
W ramach RPO WO 2014-2020 nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej.
W ramach Programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania jako potencjalnych beneficjentów.
Interwencja RPO WO 2014-2020 będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia EFRROW i EFMR na
terytorium danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. Koszty
przygotowawcze, bieżące oraz koszty animacji LGD nie będą wspierane środkami EFS w ramach RPO
WO 2014-2020.
B.2 Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju innych obszarów miejskich niż
obszary funkcjonalne miast wojewódzkich (w tym ZIT, instrumenty spełniające kryteria art. 36
rozporządzenia 1303/2013 oraz art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 10 80/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),
zwanego dalej „rozporządzeniem 1301/2013”)
B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Nie dotyczy
B.2.2 Alokacja i wkład krajowy
Nie dotyczy
B.3 Wsparcie ZIT poza zintegrowanymi przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich (instrumenty spełniające kryteria art. 36 rozporządzenia 1303/2013 inne niż
obszary miejskie).
Nie dotyczy
B.4 Inne instrumenty terytorialne
B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja
Odbudowa potencjału ludnościowego jest horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu,
uwzględnionym zarówno w SRWO 2020, jak i w RPO WO 2014-2020. Głównym wyzwaniem, od którego
uzależniony jest zarówno przyszły jego rozwój, jak i spójność społeczno-gospodarcza całego kraju, jest
zapobieganie niekorzystnym zmianom demograficznym. Powyższe wymaga realizacji działań w
różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, stąd wyodrębniono OSI Depopulacja obejmujący cały
region.
B.4.2.1 Alokacja i wkład krajowy
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

prywatny

Finansowanie ogółem
(euro)

I Innowacje w
gospodarce

1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach

EFRR

0

10 870 589

72 470 589

II Konkurencyjna
gospodarka

2.1.1
Nowe produkty i usługi

EFRR

0

5 135 294

34 235 294
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Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

VII
Konkurencyjny
rynek pracy

VIII Integracja
społeczna

IX Wysoka jakość
edukacji

Finansowanie ogółem
(euro)

prywatny

2.1.2 Wsparcie TIK w
przedsiębiorstwach

EFRR

0

1 535 294

10 235 294

2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych

EFRR

3 264 706

0

21 764 706

2.4 Współpraca
gospodarcza i promocja

EFRR

0

3 728 571

12 428 571

7.1 Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy
realizowana przez PUP

EFS

7 358 824

0

49 058 824

7.2 Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy

EFS

1 685 293

679 412

15 764 705

7.3 Zakładanie działalności
gospodarczej

EFS

2 160 843

1 209 746

22 470 589

7.4 Wydłużanie aktywności
zawodowej

EFS

803 529

678 824

9 882 353

7.6 Godzenie życia prywatnego i
zawodowego

EFS

40 000

861 327

6 008 844

8.1 Dostęp do wysokiej jakości
usług zdrowotnych i społecznych

EFS

8 176 470

647 059

58 823 529

9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego

EFS

1 996 060

0

13 307 067

9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej

EFS

952 941

0

6 352 941

9.1.5 Programy pomocy
stypendialnej

EFS

282 353

0

1 882 353

9.2.1 Wsparcie kształcenia
zawodowego

EFS

3 151 865

0

21 012 432

9.3 Wsparcie kształcenia
ustawicznego

EFS

482 800

965 599

9 655 993

10.1.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia w zakresie profilaktyki

EFRR

4 034 118

448 235

29 882 353
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Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład krajowy
(euro)
publiczny

Finansowanie ogółem
(euro)

prywatny

zdrowotnej mieszkańców
regionu
X Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną

10.1.2 Infrastruktura usług
społecznych

EFRR

0

4 058 823

27 058 823

10.4 Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

EFRR

1 037 857

0

6 919 044

B.4.1.2 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Obszar Strategicznej Interwencji Obszary przygraniczne
OSI Obszary przygraniczne obejmuje powiaty położone na południu województwa opolskiego, tj. nyski,
głubczycki i prudnicki, które wykazują niższy poziom rozwoju gospodarczego, są także gorzej
skomunikowane z resztą regionu. Z drugiej strony posiadają potencjał w postaci cennych obiektów
dziedzictwa kulturowego. Z tego względu otrzymają one preferencje w osiach dotyczących wzrostu
gospodarczego oraz zwiększenia dostępności zasobów kulturowych.
B.4.2.2 Alokacja i wkład krajowy
Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład
krajowy (euro)
publiczny

II Konkurencyjna
gospodarka

V Ochrona
środowiska,
dziedzictwa
kulturowego
i naturalnego

prywatny

Finansowanie ogółem
(EUR)

2.1.3 Nowe produkty i
usługi
w MSP na obszarach
przygranicznych

EFRR

0

705 882

4 705 882

2.2.3 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych na
obszarach przygranicznych

EFRR

1 500 000

0

10 000 000

5.3.2 Dziedzictwo
kulturowe i kultura na
obszarach przygranicznych

EFRR

882 353

0

5 882 353

B.4.1.3 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego
Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne
Nowe podejście terytorialne oznacza odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwań przez
pryzmat granic administracyjnych JST, na rzecz podejścia szerszego, odnoszące go się do obsyarw
funkcjonalnych. W ramach RPO WO 2014-2020 zakłada się wsparcie obszarów subregionalnych w
ramach osi priorytetowych zakładających wzrost gospodarczy (poprzez przygotowanie terenów
inwestycyjnych) oraz obniżenie emisyjności w gospodarce i w budynkach publicznych.
B.4.2.3 Alokacja i wkład krajowy
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Oś priorytetowa

Działanie/ poddziałanie

Fundusz

Szacunkowy wkład
krajowy (euro)
publiczny

II Konkurencyjna
gospodarka

III Gospodarka
niskoemisyjna

Finansowanie ogółem

prywatny

2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych

EFRR

3 264 706

0

21 764 706

3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych

EFRR

7 182 353

0

47 882 353

3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych

EFRR

1 005 882

0

705 882
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V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO
·

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;

·

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

·

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod
wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

·

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);

Ponadto realizacji RPO WO 2014-2020 służą Wytyczne horyzontalne wydane przez Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Wytyczne programowe IZRPO WO.
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VI. Wykaz skrótów
CT

Cel tematyczny

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EU2020

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu

EWT

Europejska Współpraca Terytorialna

IOK

Instytucja Organizująca Konkurs

IP RPO WO 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WO 2014-2020

IZRPO WO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego
2014-2020

IZRPO WO
IZ
KOP

Komisja Oceny Projektów

KM RPO WO 2014-2020
KM RPO WO

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 20142020

MIiR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

OP

Oś priorytetowa

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

PI

Priorytet inwestycyjny

PO

Program Operacyjny

RPO WO 2014-2020 /
Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

SZOOP (EFRR)

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

TEN-T

Transeuropejska sieć transportowa

UE

Unia Europejska

UP

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa

ZIT

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna

Związek ZIT

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

ZWO

Zarząd Województwa Opolskiego
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VII. Załączniki
·

Załącznik 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach
priorytetowych RPO WO 2014-2020;

·

Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań
i poddziałań RPO WO 2014-2020;

·

Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
i poddziałań RPO WO 2014-2020;

·

Załącznik 4 - Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów (jeśli
dotyczy);

·

Załącznik 5 - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu
pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020;

·

Załącznik 6 – Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020.
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t^<E/</Zh>ddhWK_ZE/'K



EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘Ϯ͘Ϯ͗
WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƚĞƌĞŶſǁ
ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚǁ
ŐůŽŵĞƌĂĐũŝKƉŽůƐŬŝĞũ

ǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘ϯ͗tǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞ
ŽƚŽĐǌĞŶŝĂďŝǌŶĞƐƵ

ǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘ϰ͗tƐƉſųƉƌĂĐĂ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĂŝƉƌŽŵŽĐũĂ

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

ǌŝĂųĂŶŝĞϱ͘ϭ͗KĐŚƌŽŶĂ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝďŝŽůŽŐŝĐǌŶĞũ

ǌŝĂųĂŶŝĞϱ͘ϰ͗'ŽƐƉŽĚĂƌŬĂ
ǁŽĚŶŽͲƑĐŝĞŬŽǁĂ

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

ŵŝĂƌǇ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

//͘<ŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĂŐŽƐƉŽĚĂƌŬĂ
tǌƌŽƐƚǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂǁĞ
ǁƐƉŝĞƌĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂĐŚ

W

ϮϮϴ

/

>ŝĐǌďĂŝŶǁĞƐƚǇĐũŝ
ǌůŽŬĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚŶĂ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚƚĞƌĞŶĂĐŚ
ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ϮϬ

/

>ŝĐǌďĂD_WǌůŽŬĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ŶĂƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚƚĞƌĞŶĂĐŚ
ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ϭϬ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌ
ǌĂĂǁĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚƵƐųƵŐ
;ŶŽǁǇĐŚŝͬůƵďƵůĞƉƐǌŽŶǇĐŚͿ
ƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŝŶƐƚǇƚƵĐũĞ
ŽƚŽĐǌĞŶŝĂďŝǌŶĞƐƵ

Ɛǌƚ͘

ϴϱ

/

>ŝĐǌďĂŶŽǁǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ƉŽǁƐƚĂųǇĐŚƉƌǌǇǁƐƉĂƌĐŝƵ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝŽƚŽĐǌĞŶŝĂďŝǌŶĞƐƵ

Ɛǌƚ͘

ϮϬ

/

tǌƌŽƐƚǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĂǁĞ
ǁƐƉŝĞƌĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂĐŚ

W

ϭϴϱ

/

>ŝĐǌďĂŬŽŶƚƌĂŬƚſǁŚĂŶĚůŽǁǇĐŚ
ǌĂŐƌĂŶŝĐǌŶǇĐŚƉŽĚƉŝƐĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞǌƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁĂǁƐƉĂƌƚĞ
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞŝŶƚĞƌŶĂĐũŽŶĂůŝǌĂĐũŝ

Ɛǌƚ͘

ϭϳ

/

s͘KĐŚƌŽŶĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ
WŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĂƐŝĞĚůŝƐŬ
ǁƐƉŝĞƌĂŶǇĐŚǁĐĞůƵƵǌǇƐŬĂŶŝĂ
ůĞƉƐǌĞŐŽƐƚĂƚƵƐƵŽĐŚƌŽŶǇ
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ϭϮ

/
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ϮϬϬϬϬϬ

/
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ŽĐǌǇƐǌĐǌĂŶŝĂƑĐŝĞŬſǁ

Z>D

ϭϱϰϬϬ

/

>ŝĐǌďĂĚŽĚĂƚŬŽǁǇĐŚŽƐſď
ŬŽƌǌǇƐƚĂũČĐǇĐŚǌƵůĞƉƐǌŽŶĞŐŽ
ǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝĂǁǁŽĚħ

ŽƐŽďǇ

ϭϱϬϬ

/

ĂƐŝħŐǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđĞĚƵŬĂĐǇũŶŽͲ
ƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŽƌĂǌ
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ

s/͘ƌſǁŶŽǁĂǏŽŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂƌǌĞĐǌŵŽďŝůŶŽƑĐŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ




:ĞĚŶŽƐƚŬĂ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

t^<E/</Zh>ddhWK_ZE/'K



EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

ƌſĚųŽ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ǌŝĂųĂŶŝĞϲ͘Ϯ͗EŽǁŽĐǌĞƐŶǇ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽůĞũŽǁǇ

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞǁŽǌſǁƉĂƐĂǏĞƌƐŬŝĐŚ
ŶĂƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚůƵď
ǌŵŽĚĞƌŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚůŝŶŝĂĐŚ
ŬŽůĞũŽǁǇĐŚ

Ɛǌƚͬ͘ƌŽŬ

ϵϲϬϬ

/

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

y͘/ŶǁĞƐƚǇĐũĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħƐƉŽųĞĐǌŶČ

ǌŝĂųĂŶŝĂϭϬ͘ϰ͗ZŽǌǁſũ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ
ŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũ

>ŝĐǌďĂŽƐſďŽďũħƚǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŶŝĂŵŝŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ
ƉŽƉƵůĂƌǇǌƵũČĐǇĐŚŶĂƵŬħŝ
ŝŶŶŽǁĂĐũĞ

ϮϬϬϬ

/



ϯ



ŵŝĂƌǇ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ǌŝĂųĂŶŝĞϲ͘ϭ͗/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂ
ĚƌŽŐŽǁĂ




:ĞĚŶŽƐƚŬĂ

ŽƐŽďǇ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘



t^<E/</WZKh<dh



:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
ŵŝĂƌǇ

EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

//͘<ŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĂŐŽƐƉŽĚĂƌŬĂ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘Ϯ͘Ϯ͗
WƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƚĞƌĞŶſǁ
ŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚǁ
ŐůŽŵĞƌĂĐũŝKƉŽůƐŬŝĞũ

WŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝĂ
ƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇĐŚ
ƚĞƌĞŶſǁŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚ

ŚĂ

ϭϳ

ϭϭϰ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŽƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚ
ǁƐƉĂƌĐŝĞ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

Ϯϲ

ϭϳϬ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŽƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚĚŽƚĂĐũĞ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

Ͳ

ϴϱ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŽƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚǁƐƉĂƌĐŝĞ
ŶŝĞĨŝŶĂŶƐŽǁĞ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

Ͳ

ϴϱ

/

>ŝĐǌďĂ
ǌĂĂǁĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚƵƐųƵŐ
;ŶŽǁǇĐŚůƵď
ƵůĞƉƐǌŽŶǇĐŚͿ
ƑǁŝĂĚĐǌŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌ/K

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϱ

/

>ŝĐǌďĂǁƐƉŝĞƌĂŶǇĐŚ
ŶŽǁǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

ŶͬĚ

ϮϬ

/

>ŝĐǌďĂŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ
ŽƚŽĐǌĞŶŝĂďŝǌŶĞƐƵ
ǁƐƉĂƌƚǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝǌĂĐũŝƵƐųƵŐ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϯ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŽƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚ
ǁƐƉĂƌĐŝĞ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

Ϯϳ

ϭϯϳ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ŽƚƌǌǇŵƵũČĐǇĐŚĚŽƚĂĐũĞ

ƉƌǌĞĚƐŝħ
Ͳ
ďŝŽƌƐƚǁĂ

Ͳ

ϭϯϳ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
ǁƐƉĂƌƚǇĐŚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĐũŽŶĂůŝǌĂĐũŝ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲϴ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ͕
ŬƚſƌĞǁƉƌŽǁĂĚǌŝųǇ
ǌŵŝĂŶǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶŽͲ
ƉƌŽĐĞƐŽǁĞ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲϵ

/

ǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘ϯ͗
tǌŵŽĐŶŝĞŶŝĞŽƚŽĐǌĞŶŝĂ
ďŝǌŶĞƐƵ

ǌŝĂųĂŶŝĞϮ͘ϰ͗tƐƉſųƉƌĂĐĂ
ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĂŝƉƌŽŵŽĐũĂ

ϰ



tĂƌƚŽƑđ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĂ
;ϮϬϭϴͿ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

t^<E/</WZKh<dh



EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

ǌŝĂųĂŶŝĞϱ͘ϭ͗KĐŚƌŽŶĂ
ƌſǏŶŽƌŽĚŶŽƑĐŝďŝŽůŽŐŝĐǌŶĞũ

EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
ŵŝĂƌǇ

tĂƌƚŽƑđ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĂ
;ϮϬϭϴͿ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

>ŝĐǌďĂǁƐƉŝĞƌĂŶǇĐŚ
ŶŽǁǇĐŚƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϯϰ

/

/ŶǁĞƐƚǇĐũĞƉƌǇǁĂƚŶĞ
ƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞǁƐƉĂƌĐŝĞ
ƉƵďůŝĐǌŶĞĚůĂ
ƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁ
;ĚŽƚĂĐũĞͿ

ƵƌŽ

ŶͬĚ

ϯϳϬϬϬϬϬ

/

>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲ
ƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŽ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϯϰ

/

>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚ
ƉƌǌĞĚƐŝħǁǌŝħđ
ŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲ
ƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŽ
ĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞŬƌĂũŽǁǇŵ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϯϱ

/

s͘KĐŚƌŽŶĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ
>ŝĐǌďĂ
ƐŝĞĚůŝƐŬͬǌďŝŽƌŽǁŝƐŬ
ƌŽƑůŝŶŶǇĐŚŽďũħƚǇĐŚ
ƉƌŽũĞŬƚĞŵ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭϬ

/

>ŝĐǌďĂ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ
ŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶŽͲ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚ
ǌǁŝČǌĂŶǇĐŚǌĞĚƵŬĂĐũČ
ĞŬŽůŽŐŝĐǌŶČ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲ

/

>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚĨŽƌŵ
ŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌǇƌŽĚǇ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϰϬ

/

>ŝĐǌďĂŽƉƌĂĐŽǁĂŶǇĐŚ
ĚŽŬƵŵĞŶƚſǁ
ƉůĂŶŝƐƚǇĐǌŶǇĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵ
ŽĐŚƌŽŶǇƉƌǌǇƌŽĚǇ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭϬ

/

>ŝĐǌďĂ
ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚ
ŬĂŵƉĂŶŝŝƌĞŬůĂŵŽǁǇĐŚ
ƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚǁĂůŽƌǇ
ƚƵƌǇƐƚǇĐǌŶĞ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲ

/

ϱ



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


t^<E/</WZKh<dh



ǌŝĂųĂŶŝĞϱ͘ϰ͗'ŽƐƉŽĚĂƌŬĂ
ǁŽĚŶŽͲƑĐŝĞŬŽǁĂ

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

ǌŝĂųĂŶŝĞϲ͘ϭ͗
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂĚƌŽŐŽǁĂ

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
ŵŝĂƌǇ

tĂƌƚŽƑđ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĂ
;ϮϬϭϴͿ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

>ŝĐǌďĂŽƑƌŽĚŬſǁ
ƉƌŽǁĂĚǌČĐǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ĞĚƵŬĂĐũŝĞŬŽůŽŐŝĐǌŶĞũ
ŽďũħƚǇĐŚǁƐƉĂƌĐŝĞŵ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲ

/

ųƵŐŽƑđƐŝĞĐŝ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũ

Ŭŵ

ϮϬ

ϭϬϬ

/

ųƵŐŽƑđǁǇďƵĚŽǁĂŶĞũ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũ

Ŭŵ

Ͳ

ϵϱ

/

ųƵŐŽƑđƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶĞũ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũ

Ŭŵ

Ͳ

ϭ

/

ųƵŐŽƑđ
ǁǇƌĞŵŽŶƚŽǁĂŶĞũ
ŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũ

Ŭŵ

Ͳ

ϰ

/

>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚ
ŽĐǌǇƐǌĐǌĂůŶŝƑĐŝĞŬſǁ
ŬŽŵƵŶĂůŶǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

Ϯ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ŽĐǌǇƐǌĐǌĂůŶŝƑĐŝĞŬſǁ
ŬŽŵƵŶĂůŶǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭ

/

>ŝĐǌďĂ
ǁǇƌĞŵŽŶƚŽǁĂŶǇĐŚ
ŽĐǌǇƐǌĐǌĂůŶŝƑĐŝĞŬſǁ
ŬŽŵƵŶĂůŶǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭ

/

ųƵŐŽƑđ
ǁǇƌĞŵŽŶƚŽǁĂŶĞũƐŝĞĐŝ
ǁŽĚŽĐŝČŐŽǁĞũ

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϵ

/

EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

s/͘ƌſǁŶŽǁĂǏŽŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂƌǌĞĐǌŵŽďŝůŶŽƑĐŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ
ĂųŬŽǁŝƚĂĚųƵŐŽƑđ
ŶŽǁǇĐŚĚƌſŐ
ųƵŐŽƑđǁǇďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ĚƌſŐǁŽũĞǁſĚǌŬŝĐŚ
ųƵŐŽƑđǁǇďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ĚƌſŐƉŽǁŝĂƚŽǁǇĐŚ

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϮϬ

/

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϭϳ

/

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϭ

/

ųƵŐŽƑđǁǇďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ĚƌſŐŐŵŝŶŶǇĐŚ

Ŭŵ

ŶͬĚ

Ϯ

/

ĂųŬŽǁŝƚĂĚųƵŐŽƑđ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚůƵď
ǌŵŽĚĞƌŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚ
ĚƌſŐ

Ŭŵ

Ϭ

ϵϴ

/

ϲ



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

t^<E/</WZKh<dh



ǌŝĂųĂŶŝĞϲ͘Ϯ͗EŽǁŽĐǌĞƐŶǇ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽůĞũŽǁǇ

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
ŵŝĂƌǇ

tĂƌƚŽƑđ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĂ
;ϮϬϭϴͿ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

ųƵŐŽƑđ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚĚƌſŐ
ǁŽũĞǁſĚǌŬŝĐŚ

Ŭŵ

Ͳ

ϴϲ

/

ųƵŐŽƑđ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚĚƌſŐ
ƉŽǁŝĂƚŽǁǇĐŚ

Ŭŵ

Ͳ

ϱ

/

ųƵŐŽƑđ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚĚƌſŐ
ŐŵŝŶŶǇĐŚ

Ŭŵ

Ͳ

ϳ

/

>ŝĐǌďĂƉƌŽũĞŬƚſǁǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞƉŽƉƌĂǁǇ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
ƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƌƵĐŚƵ
ĚƌŽŐŽǁĞŐŽ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϱ

/

>ŝĐǌďĂǁǇďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ŽďǁŽĚŶŝĐ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϰ

/

ųƵŐŽƑđǁǇďƵĚŽǁĂŶǇĐŚ
ŽďǁŽĚŶŝĐ

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϭϱ

/

ĂųŬŽǁŝƚĂĚųƵŐŽƑđ
ƉƌǌĞďƵĚŽǁĂŶǇĐŚůƵď
ǌŵŽĚĞƌŶŝǌŽǁĂŶǇĐŚůŝŶŝŝ
ŬŽůĞũŽǁǇĐŚ

Ŭŵ

ŶͬĚ

ϭϰϬ

/

>ŝĐǌďĂǌĂŬƵƉŝŽŶǇĐŚ
ƉŽũĂǌĚſǁŬŽůĞũŽǁǇĐŚ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϲ

/

WŽũĞŵŶŽƑđǌĂŬƵƉŝŽŶǇĐŚ
ǁĂŐŽŶſǁŽƐŽďŽǁǇĐŚ

ŽƐŽďǇ

ŶͬĚ

ϭϲϬϬ

/

>ŝĐǌďĂƉƌǌĞũĂǌĚſǁ
ŬŽůĞũŽǁǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌǇĐŚ
ƉŽƉƌĂǁŝŽŶŽ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϳ

/

ŽƐŽďǇ

ŶͬĚ

ϲϯϰϬ

/

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭϰ

/

EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

EĂǌǁĂŽƐŝƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĞũ͗

y͘/ŶǁĞƐƚǇĐũĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħƐƉŽųĞĐǌŶČ

ǌŝĂųĂŶŝĂϭϬ͘ϰ͗ZŽǌǁſũ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ
ŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũ

WŽƚĞŶĐũĂųŽďũħƚĞũ
ǁƐƉĂƌĐŝĞŵ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŽƉŝĞŬŝŶĂĚ
ĚǌŝĞđŵŝůƵď
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ
>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚ
ŽďŝĞŬƚſǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ
ǌĂǁŽĚŽǁĞŐŽ

ϳ



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϮĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


t^<E/</WZKh<dh



EĂǌǁĂǁƐŬĂǍŶŝŬĂ

:ĞĚŶŽƐƚŬĂ
ŵŝĂƌǇ

tĂƌƚŽƑđ
ƉŽƑƌĞĚŶŝĂ
;ϮϬϭϴͿ

^ǌĂĐŽǁĂŶĂ
ǁĂƌƚŽƑđ
ĚŽĐĞůŽǁĂ
;ϮϬϮϯͿ

ƌſĚųŽ

>ŝĐǌďĂǁƐƉĂƌƚǇĐŚ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũŝ
ƉŽƉƵůĂƌǇǌƵũČĐǇĐŚŶĂƵŬħ
ŝŝŶŶŽǁĂĐũĞ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϭ

/

>ŝĐǌďĂƐǌŬſų
ĚŽƉŽƐĂǏŽŶǇĐŚǁƐƉƌǌħƚ
ŶĂƉŽƚƌǌĞďǇĚǇĚĂŬƚǇŬŝ

Ɛǌƚ͘

ŶͬĚ

ϮϬ

/




ϴ




     





<ZzdZ/tzKZhWZK:<dMt
>WK^'M>Ez,K^/WZ/KZzddKtz,͕
/BF/WK/BFZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ǌĂŬƌĞƐ͗ƵƌŽƉĞũƐŬŝ&ƵŶĚƵƐǌZŽǌǁŽũƵZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ





     

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘











<ZzdZ/&KZD>E

>t^z^d</,/BF/WK/BFZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ








ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


<ƌǇƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
tͬ

ĞĨŝŶŝĐũĂ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
tͬ

ĞĨŝŶŝĐũĂ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

!

)"$.&)-)$-'(#$,6
-"%,)+"$#)&4;%#, 
(#&%')(#-$#$'#<
"#$(*"2"/",)
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;"%#,)&-)'$6
+"#)&4<

ƌſǁŶŽǁĂǏŽŶĞŐŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶĂƌǌĞĐǌŵŽďŝůŶŽƑĐŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ͕
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1
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
tͬ

ĞĨŝŶŝĐũĂ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

H

>

@

#$,(*"'$"
+"#;/ " ,#7B
$#,#")#$#7B
(#&,#"#$#1#
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"#$-
--*.&-"$/"
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
tͬ

ĞĨŝŶŝĐũĂ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

?

"#$#%&)5*-),$"
"#$
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#
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ΎhǁĂŐĂĚŽƚǇĐǌČĐĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚŬƌǇƚĞƌŝſǁ͗ƉŽũħĐŝĞͣƌĞŐŝŽŶ͟ũĞƐƚƌſǁŶŽǌŶĂĐǌŶĞǌǁŽũĞǁſĚǌƚǁĞŵŽƉŽůƐŬŝŵ͘

H



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
tͬ

ĞĨŝŶŝĐũĂ
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ϰ

ϱ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘




<ZzdZ/DZzdKZzEͲhE/tZ^>E

>t^z^d</,/BF/WK/BFZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƵŶŝǁĞƌƐĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽ
ŚĂƌĂŬƚĞƌŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
ĞĨŝŶŝĐũĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
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ϯ
ϰ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƵŶŝǁĞƌƐĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƵŶŝǁĞƌƐĂůŶĞ;d<ͬE/Ϳ
$*%2"-&3&2'
H  -&-16*#1# "#),,'
,)&)1#
)5$A"$".
>  %$,%#,)('
(#$,'D1'()%#&2#

"#$--
-*.&-"$/"

0--123%)

"#$#
%#+"#"

0--123%)

*#C#,#7&"%#&2#
"#$#
$A"$6"3$-#%-. %#+"#"
@
2%##".1"3&"

0--123%)

0% "3 -1#%#7B - &2/ #$72#)/ %2 %1# %-"*"D(#%%-"*"
 1"#2)/ #1/" (&))/ #6%-, (#2$"1#  2,
9: 
(%- "3 &-) )5 $A"$"  (#65 $#/(2$#) #("'. -$
-&-#)"&4$,(#$,',$C&-)/"-.-*#C#"/&2 
(%- "3 2#7B (-)3,)&4 %# #".1"3&" ,#7&" %#&2#)&4
$A"$6#%"""'(-%-),$"/%#=
,#7&" +"# (#$,' &-' " /"& 2"-&" $#%)&" +"#
"#$#%&)#-")&4&-)"$6",#,)&4%22"-&"(-%"3-"3&" 














ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘










K_WZ/KZzddKt//ZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


KƑƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĂ

//<ŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĂŐŽƐƉŽĚĂƌŬĂ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

Ϯ͘ϮWƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƚĞƌĞŶſǁŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŐŽƐƉŽĚĂƌŬŝ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ

Ϯ͘Ϯ͘ϮWƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝĞƚĞƌĞŶſǁŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚǁŐůŽŵĞƌĂĐũŝKƉŽůƐŬŝĞũ

/ŶǁĞƐƚǇĐũĞƉŽůĞŐĂũČĐĞŶĂƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶŝƵƚĞƌĞŶƵŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞŐŽ͕ǁƚǇŵƵǌďƌŽũĞŶŝĞƚĞƌĞŶƵŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞŐŽǁŵĞĚŝĂ
ZŽǌǁſũǁĞǁŶħƚƌǌŶĞũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŶŝĞǌďħĚŶĞũĚŽǁųĂƑĐŝǁĞŐŽƐŬŽŵƵŶŝŬŽǁĂŶŝĂƚĞƌĞŶƵŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶĞŐŽ
ZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŝƚĞƌĞŶſǁŝŶǁĞƐƚǇĐǇũŶǇĐŚ͕ǁƚǇŵŶĂŽďƐǌĂƌĂĐŚƉŽǁŽũƐŬŽǁǇĐŚ͕ƉŽƉƌǌĞŵǇƐųŽǁǇĐŚ͕ƉŽŬŽůĞũŽǁǇĐŚ͕ƉŽƉĞŐĞĞƌŽǁƐŬŝĐŚŝŶĂĚĂŶŝĞŝŵŶŽǁǇĐŚ
ĨƵŶŬĐũŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌǇĐŚ

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ;d<ͬE/Ϳ
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EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ;d<ͬE/Ϳ
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EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ

ŚĂƌĂŬƚĞƌ
ŬƌǇƚĞƌŝƵŵ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ;d<ͬE/Ϳ
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EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
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ĞĨŝŶŝĐũĂ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ;d<ͬE/Ϳ
>W

EĂǌǁĂŬƌǇƚĞƌŝƵŵ

ƌſĚųŽŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ
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ĞĨŝŶŝĐũĂ
ϱ

ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϯĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǏŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

<ƌǇƚĞƌŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ;ƉƵŶŬƚŽǁĂŶĞͿ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

−

−

−

−
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<ǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶŽƑđ
ǁǇĚĂƚŬſǁ
-&"*"%",&"-%"?,"",$+#)$:?#.'0,$4$'/,%:1"'&/ 
ǁƉƌŽũĞŬƚĂĐŚŽďũħƚǇĐŚ
ƉŽŵŽĐČƉƵďůŝĐǌŶČ
tǇĚĂƚŬŝ
ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ĂƉŽŶĂĚƚŽ͗
ŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
− &+%,3$-+)#,$#%>
ǁ ƌĂŵĂĐŚ ĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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ͬƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


KƑƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĂ

ϱKĐŚƌŽŶĂƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂ͕ĚǌŝĞĚǌŝĐƚǁĂŬƵůƚƵƌŽǁĞŐŽŝŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

ϱ͘ϰ'ŽƐƉŽĚĂƌŬĂǁŽĚŶŽͲƑĐŝĞŬŽǁĂ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ

ʹ

ϭ͘ ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚĂŵŝŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝƵďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂʹǌĂŵſǁŝĞŶŝĂĚŽϮϬƚǇƐ͘ǌų
ŶĞƚƚŽ͖
Ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚČƌŽǌĞǌŶĂŶŝĂƌǇŶŬƵŽŬƌĞƑůŽŶČǁtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƌŽǌĚǌ͘ϲ͘ϮƉŬƚϰͿ
ʹǁǇĚĂƚŬŝŽǁĂƌƚŽƑĐŝŽĚϮϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽĚŽϱϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽǁųČĐǌŶŝĞ͖
ϯ͘
ŐŽĚŶŝĞ
ǌ ǌĂƐĂĚČ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶŽƑĐŝ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐĞǁĂƌƚŽƑđϱϬ
ZŽǌůŝĐǌĂŶŝĞ
ƚǇ͘W>EŶĞƚƚŽ͖͖
ǁǇĚĂƚŬſǁǁƌĂŵĂĐŚ
ϰ͘ ŐŽĚŶŝĞǌhƐƚĂǁČWƌĂǁŽĂŵſǁŝĞŷWƵďůŝĐǌŶǇĐŚʹǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁ
ƉƌŽũĞŬƚƵ
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĐŚĚŽũĞũƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͖
ϱ͘ WƌŽũĞŬƚǇ Ž ǁĂƌƚŽƑĐŝ ĚŽ ϭϬϬϬϬϬ hZ ǁŬųĂĚƵ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ǁĞĚųƵŐ ŬǁŽƚ
ƌǇĐǌĂųƚŽǁǇĐŚ͖
ϲ͘ <ŽƐǌƚǇ ƉŽƑƌĞĚŶŝĞ ʹ ƐƚĂǁŬČ ƌǇĐǌĂųƚŽǁČ ǁ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚŽ Ϯϱ й ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ
ǁǇĚĂƚŬſǁŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ͘
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ǌ&ZZǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŝƉŽĚĚǌŝĂųĂŷZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 
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ǁ
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ͬƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

−
−
−
−

&+%, " 4$#8 ,&?#%C.,$8" "$&1" &"/&($
&2%+'$$"4"#.'"
-&$.
.-#+"  "2#%+#%? #$&.&/'/ "$&1" &"/&/
&,&-4"$#4,$+#%
.-#+"  $:$#. #$&.&/' "&:?- -$ 1"&'" ,$+#% #  ,'
&"/& & ,&:%-$/ @,&*$8"4E "C1%: &:&,"'&"4
"2#%+#%. +$1"-%/' & "#.'/ @ #.4 1""" 1+#$(#.'&
#1#'0"'& +1"&'" "# "'" (&$ '",*$"'&
$-$'"/($ %&/-&9 $-.'0 41"$'" %&/-&9 ,$-&"4.'0
,'1($,&&'&"#$)+$1$.'0",&&-)+$1$.'0E


<ǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶŽƑđ
ǁǇĚĂƚŬſǁ
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ǁƉƌŽũĞŬƚĂĐŚŽďũħƚǇĐŚ
ƉŽŵŽĐČƉƵďůŝĐǌŶČ
ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ĂƉŽŶĂĚƚŽ͗
−
tǇĚĂƚŬŝ
ŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁ ƌĂŵĂĐŚ ĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ͬƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


KƑƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĂ

ϲƌſǁŶŽǁĂǏŽŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂƌǌĞĐǌŵŽďŝůŶŽƑĐŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

ϲ͘ϭ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĂĚƌŽŐŽǁĂ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ

ʹ

ϭ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚĂŵŝ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ Ƶ ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ĚŽ
ϮϬƚǇƐ͘ǌųŶĞƚƚŽ͖
Ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚČƌŽǌĞǌŶĂŶŝĂƌǇŶŬƵŽŬƌĞƑůŽŶČǁtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƌŽǌĚǌ͘ϲ͘ϮƉŬƚϰͿ
ʹǁǇĚĂƚŬŝŽǁĂƌƚŽƑĐŝŽĚϮϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽĚŽϱϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽǁųČĐǌŶŝĞ͖
ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚČ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶŽƑĐŝ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐĞ ǁĂƌƚŽƑđ
ZŽǌůŝĐǌĂŶŝĞǁǇĚĂƚŬſǁ
ϱϬƚǇ͘W>EŶĞƚƚŽ͖
ǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ
ϰ͘ ŐŽĚŶŝĞǌhƐƚĂǁČWƌĂǁŽĂŵſǁŝĞŷWƵďůŝĐǌŶǇĐŚʹǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁ
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĐŚĚŽũĞũƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͖
ϱ͘ WƌŽũĞŬƚǇ Ž ǁĂƌƚŽƑĐŝ ĚŽ ϭϬϬϬϬϬ hZ ǁŬųĂĚƵ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ǁĞĚųƵŐ ŬǁŽƚ
ƌǇĐǌĂųƚŽǁǇĐŚ͖
ϲ͘ <ŽƐǌƚǇ ƉŽƑƌĞĚŶŝĞ ʹ ƐƚĂǁŬČ ƌǇĐǌĂųƚŽǁČ ǁ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚŽ Ϯϱ й ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ
ǁǇĚĂƚŬſǁŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ͘
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ǌ&ZZǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŝƉŽĚĚǌŝĂųĂŷZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

^ǌĐǌĞŐſųŽǁĞǁǇĚĂƚŬŝ
ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂͬ
ϱ͘
ƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
-

-

-
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

-

-

−

−

−
<ǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶŽƑđ
ǁǇĚĂƚŬſǁ
ǁƉƌŽũĞŬƚĂĐŚ
ŽďũħƚǇĐŚƉŽŵŽĐČ
ƉƵďůŝĐǌŶČ
tǇĚĂƚŬŝ
ŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
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+$&#.:%-$.,&:%-$.4$#)"-%+#)#+-#%1",&,%#)
+*-+ -1 ,"&.'0 ,&37 ,$-&"4.'0 ,&,%#) -1 $:$-"
?-%/' &"&.. " ".'0 $:"+#) "8."..'0  4'0 ,
-$($($>
+$&#. %&/-&9 $--"/'.'0 " $-,$-&/'.'0 $-? @4 "  +1"&'
-&'&$ $. $--"/'  &+" -$ $-:"$"+ " +$&#. ,&:%-$.
$-:"$"+"&:?-.4&+"E>
+$&#."#1'"",&:%-$.$3"#1">
,' .+$9'&"$ &"/& & &($,$-$"4 #%  #.4
.+$"%4$'"""&"1"-$($>
&+%, " 4$#8 ,&?#%C.,$8" "$&1" &"/&($
&2%+'$$"4"#.'">
-&$.>
.-#+"  "2#%+#%? #$&.&/'/ "$&1" &"/&
& ,&-4"$#4 ,$+#% @&+" -$($ .(*. -$($ -$($+&.
$*$.:".+.""$:"+#.C%&/-&",$,"/':&,"'&9#$
%'0% $'0$? 3$-$"+ $& $'0$? ,&- 0*4 " ":'4"
%&/-&" &:&,"'&/' ,&- +$'&"4 &"&/#  -$(? "#.
%#$:%$ ##$. ,?-+$3'" @" (%/' ,&.'0$-)E &+"
$&4"#3'""#1"(#.#4.#,$#%@ E"#, E>
+$&#. $:)# #$&.&/'.'0 "&:?-.'0 -$ 1"&'" $:)# -$($.'0 #
,' &"/& & ,&:%-$/ @,&*$8"4E "C1%: &:&,"'&"4
"2#%+#%. +$1"-%/' & "#.'/ @ #.4 1""" 1+#$(#.'&
#1#'0"'& +1"&'" "# "'" (&$ '",*$"'&
$-$'"/($ %&/-&9 $-.'0 41"$'" %&/-&9 ,$-&"4.'0
,'1($ ,&&'&" #$) +$1$.'0 " ,&&-) +$1$.'0E
."+/'&,$+#%:%-$1($>
.-#+" -$#.'&/' $:)# &"/&.'0 & $-#$&"4 "&'0" -$("
."+/'.'0&&&$1"&?'",-$($($>
&+%, 3$-+) #*.'0 #$3'" "4#"1.'0 " ,.'0 &($-"
&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ 

-&"*"%",&"-%"?,"",$+#)$:?#.'0,$4$'/,%:1"'&/ 

ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ,$-#$D
−
−

&+%,,&?#%*%8/'($-$:"8/'($%#&.4"-)(>
.-#+"  :"8/' 4$#. '&/#+$ " %#&.4" -$(" #  -&"*"
,&.'/'"2#%+#%?-$,"$#($#%>
!



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

−
−
−
−

,1'#$"/'-$'+$4%"+'"&:"$$>
,+"("(%/'-$'0)->
-$&-.-$,$">
,&:%-$ "2#%+#%. #'0"'& "+$1"-%/' & "#.'/ .-#+" 
"2#%+#%? #'0"'&/  #.4 #1#'0"'&/ " 4/'/ &"/&+% & '14"
,$+#% 
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


KƑƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĂ

ϲƌſǁŶŽǁĂǏŽŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂƌǌĞĐǌŵŽďŝůŶŽƑĐŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

ϲ͘ϮEŽǁŽĐǌĞƐŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŬŽůĞũŽǁǇ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ

ʹ

ϭ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚĂŵŝ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ Ƶ ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ĚŽ
ϮϬƚǇƐ͘ǌųŶĞƚƚŽ͖
Ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚČƌŽǌĞǌŶĂŶŝĂƌǇŶŬƵŽŬƌĞƑůŽŶČǁtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƌŽǌĚǌ͘ϲ͘ϮƉŬƚϰͿ
ʹǁǇĚĂƚŬŝŽǁĂƌƚŽƑĐŝŽĚϮϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽĚŽϱϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽǁųČĐǌŶŝĞ͖
ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚČ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶŽƑĐŝ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐĞ ǁĂƌƚŽƑđ
ZŽǌůŝĐǌĂŶŝĞǁǇĚĂƚŬſǁ
ϱϬƚǇ͘W>EŶĞƚƚŽ͖
ǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ
ϰ͘ ŐŽĚŶŝĞǌhƐƚĂǁČWƌĂǁŽĂŵſǁŝĞŷWƵďůŝĐǌŶǇĐŚʹǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁ
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĐŚĚŽũĞũƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͖
ϱ͘ WƌŽũĞŬƚǇ Ž ǁĂƌƚŽƑĐŝ ĚŽ ϭϬϬϬϬϬ hZ ǁŬųĂĚƵ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ǁĞĚųƵŐ ŬǁŽƚ
ƌǇĐǌĂųƚŽǁǇĐŚ͖
ϲ͘ <ŽƐǌƚǇ ƉŽƑƌĞĚŶŝĞ ʹ ƐƚĂǁŬČ ƌǇĐǌĂųƚŽǁČ ǁ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚŽ Ϯϱ й ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ
ǁǇĚĂƚŬſǁŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ͘
$ .-#+) ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚ .*/'&"  ,&.,-+% ,&.?'" ,$+#% -$
1"&'" 4$(/ &$#7 &1"'&$ +$&#. &($- & &-4" $+31$.4"
 tǇƚǇĐǌŶǇĐŚ $& %?#  >ŝƑĐŝĞ ǁǇĚĂƚŬſǁ ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚ ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚ
ǌ&ZZǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŝƉŽĚĚǌŝĂųĂŷZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 
-

^ǌĐǌĞŐſųŽǁĞǁǇĚĂƚŬŝ
ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂͬ
ƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
-

-

.-#+"&"/&&,&.($#$"4"&:?--$+%4#'",$+#%&($-"
&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ͘
,*#.2"$-$-&#$""%*%("&"/&&1"&'/,$+#%
&($-"&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ 
.-#+"&"/&&(8$"4,$1%,$+#%&($-"&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ 
&"*" "2$4'.$6,$4$'. ,$$&$ &($-" & %+4"
" ,$'-%4" $+31$.4"  tǇƚǇĐǌŶǇĐŚ $& &($-" & ,$&$#*.4"
%+4" " ,$'-%4" $+31$.4" ,&& 4""# *3'"($ -$ ,
$&$%("$1($&+""2$4'"",$4$'" 
tǇĚĂƚŬŝǌǁŝČǌĂŶĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƌĞĂůŝǌĂĐũČƉƌŽũĞŬƚƵ͗
&+%,"%'0$4$3'"&($-"&&,"4"tǇƚǇĐǌŶǇĐŚ͖
,&.($#$"#%>
,'($-&.>
,'&"4>
,'$&:")+$>
$:$#.:%-$1$64$#8$&"/&&4$-"&'/C"#1"&'/1"""
+$1$#.4#+'">
$:$#.:%-$1$64$#8$&"/&&4$-"&'/C"#1"&'/
"2#%+#%.-$'$",&.#+$>
$:$#. :%-$1 &"/& & 4$-"&'/ ,&&-) " +&.8$9 
-$('0,%:1"'&.'0$&$:"+#)"8."..'0>




ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘

-

-

-

<ǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶŽƑđ
ǁǇĚĂƚŬſǁ
ǁƉƌŽũĞŬƚĂĐŚ
ŽďũħƚǇĐŚƉŽŵŽĐČ
ƉƵďůŝĐǌŶČ

+$&# %&/-&9 " ,' $--"/'.'0 1""" +$1$.'0 C "2#%+#%.
-$'$",&.#+$>
+$&# "2#%+#%. #$&.&/' "$&1" &"/& & ,&-4"$#4
,$+#%>
,' &"/& & ,&:%-$/ @,&%"?'"4E "C1%: &:&,"'&"4
"2#%+#%.+$1"-%/'&"#.'/>
,'.+$9'&"$&"/&&&($,$-$"4#%>
+$&#. "2#%+#%.C%&/-&9 ,$,"/' :&,"'&9#$ %'0%
+$1$($,8)4"('"&"&/#>
+$&#.%&/-&9,&&'&$.'0-$#$""+"$"%'04+$1$.4
+$#$1"&-.,$'"/(),&+&.""2$4'"$,$'"/(%>
&+%, " 4$#8 ,&?#% C .,$8" "$&1" &"/&($
&2%+'$$"4"#.'">
,'"#1'.>
+$&#. "#1'" " ,&:%-$. $3"#1" &?#&($ #) " $:"+#)
+$1$.'0>
-&$.>
,'.+$9'&"$&"/&&"2#%+#%/-$'$/",&.#+$/>
,'4$#$"&'0"&,/$-$-""",$-#$&>
,' 4$#$ &"/& & ,/ ,&&-) $:"+#) "8."..'0
$&4$#4"+)'"4,$)>
ĂŬƵƉ ƵǏǇǁĂŶǇĐŚ ŝ ŶŽǁǇĐŚ ƉŽũĂǌĚſǁ ƐǌǇŶŽǁǇĐŚ ŶĂ ƉŽƚƌǌĞďǇ ŬŽůĞũŽǁǇĐŚ
ƉƌǌĞǁŽǌſǁƉĂƐĂǏĞƌƐŬŝĐŚ͖
DŽĚĞƌŶŝǌĂĐũĂ ƉŽũĂǌĚſǁ ƐǌǇŶŽǁǇĐŚ ŶĂ ƉŽƚƌǌĞďǇ ŬŽůĞũŽǁǇĐŚ ƉƌǌĞǁŽǌſǁ
ƉĂƐĂǏĞƌƐŬŝĐŚ͖
$&#%&/-&9&"1"1+#$#+'.($>
.-#+" ,$""$  &+%, 3$-+) #*.'0 #$3'" "4#"1.'0
",.'0&($-"&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ 

-&"*"%",&"-%"?,"",$+#)$:?#.'0,$4$'/,%:1"'&/ 

ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƉŝƐĂŵŝtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ,$-#$D
tǇĚĂƚŬŝ
ŶŝĞŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂ

−
−
−
−

&+%,$.'0"%8..'03$-+)#,$#%&./#+"4#:$%+$1$($>
,'4$#$#$"/':"8/'/+$'?"%#&.4""2#%+#%.
+$1$C"2#%+#%.,&.#+$>
:%-$1"%&/-&"#1+$4%"+'.>
%&/-&"1+#$(#.+""#+'.""'"#'0"'& 
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ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
ĂųČĐǌŶŝŬĚŽhĐŚǁĂųǇŶƌϯϴϱͬϮϬϭϱǌĚŶŝĂϭϵŵĂƌĐĂϮϬϭϱƌ͘ǌƉſǍŶ͘ǌŵŝĂŶĂŵŝ
ǁĞƌƐũĂŶƌϱ͕ǁƌǌĞƐŝĞŷϮϬϭϱƌ͘


KƑƉƌŝŽƌǇƚĞƚŽǁĂ

ϭϬ/ŶǁĞƐƚǇĐũĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħƐƉŽųĞĐǌŶČ

ǌŝĂųĂŶŝĞ

ϭϬ͘ϰZŽǌǁſũŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŝƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞũ

WŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĞ

ʹ

ϭ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚĂŵŝ ŽďŽǁŝČǌƵũČĐǇŵŝ Ƶ ďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ
ĚŽϮϬƚǇƐ͘ǌųŶĞƚƚŽ͖
Ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚČƌŽǌĞǌŶĂŶŝĂƌǇŶŬƵŽŬƌĞƑůŽŶČǁtǇƚǇĐǌŶǇĐŚ;ƌŽǌĚǌ͘ϲ͘ϮƉŬƚϰͿ
ʹǁǇĚĂƚŬŝŽǁĂƌƚŽƑĐŝŽĚϮϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽĚŽϱϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽǁųČĐǌŶŝĞ͖
ϯ͘ ŐŽĚŶŝĞ ǌ ǌĂƐĂĚČ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶŽƑĐŝ ʹ ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ ƉƌǌĞŬƌĂĐǌĂũČĐĞ ǁĂƌƚŽƑđ
ZŽǌůŝĐǌĂŶŝĞǁǇĚĂƚŬſǁ
ϱϬƚǇƐ͘W>EŶĞƚƚŽ͖
ǁƌĂŵĂĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ
ϰ͘ ŐŽĚŶŝĞǌhƐƚĂǁČWƌĂǁŽĂŵſǁŝĞŷWƵďůŝĐǌŶǇĐŚʹǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚſǁ
ǌŽďŽǁŝČǌĂŶǇĐŚĚŽũĞũƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ͖
ϱ͘ WƌŽũĞŬƚǇ Ž ǁĂƌƚŽƑĐŝ ĚŽ ϭϬϬϬϬϬ hZ ǁŬųĂĚƵ ƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ ǁĞĚųƵŐ ŬǁŽƚ
ƌǇĐǌĂųƚŽǁǇĐŚ͖
ϲ͘ <ŽƐǌƚǇ ƉŽƑƌĞĚŶŝĞ ʹ ƐƚĂǁŬČ ƌǇĐǌĂųƚŽǁČ ǁ ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚŽ Ϯϱ й ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝĐŚ
ǁǇĚĂƚŬſǁŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚƉƌŽũĞŬƚƵ͘
$ .-#+) ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚ .*/'&"  ,&.,-+% ,&.?'" ,$+#%
-$ 1"&'" 4$(/ &$#7 &1"'&$ +$&#. &($- & &-4" $+31$.4"
 tǇƚǇĐǌŶǇĐŚ $& %?#  >ŝƑĐŝĞ ǁǇĚĂƚŬſǁ ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶǇĐŚ ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶǇĐŚ
ǌ&ZZǁƌĂŵĂĐŚƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷŝƉŽĚĚǌŝĂųĂŷZWKtKϮϬϭϰͲϮϬϮϬ 
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^ǌĐǌĞŐſųŽǁĞǁǇĚĂƚŬŝ
ŬǁĂůŝĨŝŬŽǁĂůŶĞ
ǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂŶŝĂͬ 
ƉŽĚĚǌŝĂųĂŶŝĂ
-

.-#+"&"/&&,&.($#$"4"&:?--$+%4#'",$+#%&($-"
&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ͕
,*#.2"$-$-&#$""%*%("&"/&&1"&'/,$+#%
&($-"&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ
.-#+"&"/&&(8$"4,$1%,$+#%&($-"&tǇƚǇĐǌŶǇŵŝ
&"*" "2$4'.$6,$4$'. ,$$&$ &($-" & %+4"
" ,$'-%4" $+31$.4"  tǇƚǇĐǌŶǇĐŚ $& &($-" & ,$&$#*.4"
%+4" " ,$'-%4" $+31$.4" ,&& 4""# *3'"($ -$ ,
$&$%("$1($&+""2$4'"",$4$'" 
tǇĚĂƚŬŝǌǁŝČǌĂŶĞďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽǌƌĞĂůŝǌĂĐũČƉƌŽũĞŬƚƵ͗
,&.($#$"#%>
,'&"/&&&($,$-$"4#%>
,'($-&.>
,'&"4>
,':%-$1$64$#8$>
,'"#1'.>
,'.+$9'&"$$:"+#'0:%-$1.'0>
,.1%:-,#',$4"&'&9&+""&:?-.4-11"&$($
,&-"?&"?'">
,&:%-$ $&:%-$ 4$# ,$4"&'&9 $:"+#%  .#%'" (-. /
"&:?- -$ #$&" %+) &:1"8$.'0 -$ &'&."#($ 3$-$"+
,'.:8'0+1%'&$.'0-1("$%>
;



ĂųČĐǌŶŝŬŶƌϲĚŽ^KKW;&ZZͿ
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