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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 27 lipca 2018 r. zmieniającą decyzję 

wykonawczą C(2014) 10195 zatwierdzającą 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 2014-2020 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 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 
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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 

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 z niepełnosprawnościami, 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 z niepełnosprawnościami.  

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. 

W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji 

opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z 

problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba, że rozpoczęty w 

nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w 
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społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta 

obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego programu. 

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 2014-2020. 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 trybów, tj.:  

 konkursowego, 

 pozakonkursowego1 

 o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych2. 

Informacja o stosowanych trybach wyboru projektów została określona dla każdej Osi 

priorytetowej w RPO WO 2014-2020 w punkcie dot. kierunkowych zasad wyboru operacji. 

Ponadto w sytuacji wystąpienia siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa wywołującego 

chorobę COVID – 19 ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 694) tymczasowo wprowadzono tryb nadzwyczajny wyboru projektów do dofinansowania. W 

ramach trybu nadzwyczajnego może mieć miejsce wybór do dofinansowania projektów mających 

na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19. Szczegółowe informacje 

odnośnie przebiegu procedury wyboru każdorazowo zawiera procedura wyboru projektów w 

trybie nadzwyczajnym. 

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 Zasady dotyczące procesu naboru, oceny i wyboru wniosków z pomocy technicznej określa Instrukcja dotycząca 
realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020. 
2 We wskazanym trybie mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej   
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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. 

Nabór wniosków do dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej poprzedza 

ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie 

internetowej IOK/IZ 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/IZ oraz na portalu 

Funduszy Europejskich. 

 Składanie wniosków o dofinansowanie projektu 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. 

Etapy oceny 

 Etap I – ocena formalna (obligatoryjna) – trwa do 90 dni kalendarzowych, dokonywana 

w oparciu o kryteria formalne w systemie TAK/NIE przez członków Komisji Oceny Projektów.  

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków 

formalnych lub oczywistych omyłek oraz/lub kryteriów formalnych dla których w definicji zostało 

to określone, wnioskodawca ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień w 

terminie wskazanym przez IOK, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu.  

Po zakończeniu oceny formalnej KOP przygotowuje listę projektów, które zostały skierowane do 

etapu II, tj. oceny merytorycznej.  

 Etap II – ocena merytoryczna (obligatoryjna) – trwa do 55 dni kalendarzowych od dnia 

następnego po zakończeniu oceny formalnej, przeprowadzana przez członków KOP w oparciu 

o listy sprawdzające do oceny projektu pod kątem kryteriów merytorycznych dla danego 

działania/poddziałania. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej we wniosku 

o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek oraz/lub 

kryteriów merytorycznych dla których w definicji zostało to określone, wnioskodawca ma 

możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień w terminie wskazanym przez IOK, 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu.  

Po zakończeniu oceny merytorycznej KOP przygotowuje listę wszystkich ocenionych projektów.  

W przypadku projektów realizowanych w formule ZIT dodatkowo w ramach etapu II jest 

prowadzona ocena kwalifikowalności projektów, która jest dokonywana przez IZ RPO WO 2014-

2020. 

Rozstrzygnięcie konkursu – na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów 

w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich projektów, przeprowadzonej 

oceny środowiskowej tj. weryfikacji dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz 
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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. 

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/IP-

OCRG, 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/IP-OCRG 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 stanowi element 

oceny formalnej i merytorycznej projektów, ocena formalna projektów pozakonkursowych trwa 

do 90 dni kalendarzowych, natomiast merytoryczna do 55 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/IP-

OCRG podpisuje umowę o dofinansowanie, bądź w przypadku projektów własnych IZ RPO WO 

2014-2020 podejmuje decyzję o dofinansowaniu.  

Projekty dot. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy w ramach 

właściwych działań/poddziałań EFRR, oceniane są w jednym etapie tj. ocenie formalno-
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merytorycznej bez powoływania KOP wraz z weryfikacją wymogów formalnych, który trwa do 30 

dni kalendarzowych. 

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 I 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce  

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;  

Cel szczegółowy 2: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

58 381 822,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury 
badawczej. 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne 
niż dotacje 

4) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

5) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

6) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

7) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

8) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-
rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej 
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przedsiębiorstw;  

2) finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do 
rynku) lub jego wybranych elementów tj.3: 

 badań naukowych i przemysłowych, 

 prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), 

 linii pilotażowych, 

 działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

 zaawansowanych zdolności produkcyjnych, 

 pierwszej produkcji; 

3) wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją 
projektu (dotyczy MSP); 

4) wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza 
badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe; 

5) identyfikacja specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, 
w tym nowych inteligentnych specjalizacji, jako element procesu 
eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych; 

11. Typ beneficjenta   przedsiębiorstwa, w szczególności MSP, 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i 
stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 Menadżer Funduszu Funduszy.  

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego4. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

                                                      
3 Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.  
4 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

43 755 638,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa.  

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – 
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, które realizują projekty 
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Depopulacja 

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

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie 
dotacji, których beneficjentem są przedsiębiorstwa 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektu, którego beneficjentem 
pozostanie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 
wkładu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 
Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 
UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 
pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy. 
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18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Warunki dla projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa oraz 
odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych: 

1) Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój 
branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje 
regionalne  
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 
roku 2020. 

2) Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów 
innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie 
przez przedsiębiorstwa planów dotyczących prac B+R. 

3) Premiowane będą projekty ograniczające presję na 
środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do 
środowiska.  

4) Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w 
przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników 
badań i rozwoju  
w gospodarce regionalnej.  

5) W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą 
projekty realizowane we współpracy z MSP lub organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami badawczymi.  

6) Nie mogą istnieć samodzielne projekty składające się tylko z 
pierwszej produkcji.  

7) Projekty dotyczące wyłącznie budowy, rozbudowy będą 
wspieranie w formie instrumentów finansowych.  

8) Wsparciem dotacyjnym objęte będą projekty uwzględniające 
finansowanie procesu innowacji (jako element lub 
indywidualny projekt). 

9) Wyłącznie w przypadku MSP (nie dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych 
elementem projektu realizowanego ze środków CT1 może być 
wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent 
wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

10) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – 

część projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą 

de minimis lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza 

się możliwości łączenia obu rodzajów pomocy w części 

projektu objętej cross-financingiem.  

Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być 
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zgodny ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 
o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 
zastosowanie mają limity określone Strategii inwestycyjnej dla 
Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

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

W ramach działania 1.1 przewidziano  wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z 
indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione z 
punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu/Procedura pozakonkursowa 
i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o 
dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 

r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 
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lub krajowa 
podstawa prawna)  

2018 r. poz. 1620); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz 

studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi 
doradcze. 

Pomoc publiczna może wystąpić na etapie udzielania wsparcia przez 
pośredników finansowych. Zastosowanie wówczas będą miały 
odpowiednie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%; 

 Średnie przedsiębiorstwa: 45%; 

 Duże przedsiębiorstwa: 35%. 

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  
% poziom 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
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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 objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%; 

 Średnie przedsiębiorstwa: 45%; 

 Duże przedsiębiorstwa: 35%. 

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 

wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 15% 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%; 

 Średnie przedsiębiorstwa: 55%; 

 Duże przedsiębiorstwa: 65%. 

Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju – odpowiednio 

zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24).   

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 

odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24).  

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli 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)  

1 327 075,00 euro 

30. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego określa kierunki 
i zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych 
w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 
podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami 
funkcjonującymi w systemie wdrażania instrumentów finansowych 
w województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. 2019 r. poz. 1843)  

31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 
Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP 
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Działanie 1.2 Infrastruktura B+R 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 1.2 Infrastruktura B+R  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-
rozwojowej. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury badawczej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej 

2) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty 
w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 

3) Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

4) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

5) Liczba realizowanych projektów B+R 

10. Typy projektów 1) Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek 
naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi 
specjalizacjami.  

11. Typ beneficjenta   szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe – należy przez to rozumieć prowadzące w 
sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 
statutów tych uczelni, 

b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 
Nauk, 

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polską Akademię Umiejętności, 
f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e będące 

organizacjami prowadzącymi badania i 
upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 
Traktatu, 
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 przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie). 

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa 
opolskiego5. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

14 626 184,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  
- w zakresie wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez szkoły wyższe/ jednostki naukowe. 

                                                      
5 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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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 IZ RPO WO 2014-2020.   

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

1) Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych  
w Kontrakcie Terytorialnym.  

2) Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. 
nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą 
uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów. 

3) Projekty realizowane w ramach działania muszą wykazywać pełną 
zgodność z Umową Partnerstwa tj.: 

 przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R wpisuje się 
w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji;  

 przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R charakteryzuje 
możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł 
prywatnych; 

 nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R 
w jednostkach naukowych może otrzymać wsparcie jedynie gdy 
stanowi element dopełniający istniejące zasoby, w tym 
powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach 
perspektywy 2007-2013, 

 przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji 
wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie 
opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła 
dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania 
w gospodarce); 

 powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie 
dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej 
wsparcie. 

4) Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż 
zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 
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2020. 

5) Wsparciem nie mogą być objęte wydatki związane z obsługą 
techniczną oraz utrzymywaniem obiektów infrastruktury.  

6) Wskaźnik dotyczący udziału przychodów z sektora biznesowego 
w ogólnych przychodach jednostki realizującej projekt będzie 
monitorowany we wszystkich projektach realizowanych w ramach 
działania 1.2. 

7) W projektach dofinansowanych w działaniu 1.2 nastąpi 
proporcjonalne pomniejszenie przyznanego dofinansowania jeżeli 
na koniec okresu kwalifikowalności nie będzie wystarczających 
dowodów, że poprzez wykorzystanie współfinansowanej 
infrastruktury, beneficjent projektu osiągnął znaczący 
i proporcjonalny do poziomu wkładu EFRR wzrost współpracy 
z sektorem biznesowym. Wsparcie z programu operacyjnego 
przyznane na realizację projektu z zakresu publicznej infrastruktury 
badawczej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, 
gdy założony przez beneficjenta wskaźnik poziomu przychodów z 
działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej infrastrukturze 
badawczej nie zostanie osiągnięty w określonym terminie, nie 
później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia 
programu. 

8) Wsparcie infrastruktury B+R uzależnione jest m.in. od oceny biznes 
planu przedsięwzięcia zawierającego informację nt. przyszłego 
wykorzystania infrastruktury i wykazania, że będzie ona używana 
przez i na rzecz przedsiębiorstw.  

9) W przypadku zastosowania mechanizmu podziału projektu na 
część gospodarczą i niegospodarczą6:  

 działalność gospodarcza i niegospodarcza są wyodrębnione 
księgowo; 

 część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego 
i tym samym objęta pomocą publiczną/ pomocą de minimis, 
jest nie mniejsza niż 30% wartości wydatków  kwalifikowalnych 
na infrastrukturę w projekcie;  

 udział wkładu własnego wnioskodawcy w części gospodarczej 
projektu wynosi min. 50% wartość wydatków kwalifikowalnych 
tej części projektu; 

 budżet projektu przewiduje, że wkład własny wnioskodawcy 
w części gospodarczej projektu współfinansowany jest ze 
środków pochodzących od jednostki naukowej/szkoły wyższej; 

                                                      
6 Zastosowanie mechanizmu podziału projektu na część gospodarczą i niegospodarczą dotyczy tylko projektów nie 
objętych w całości pomocą publiczną.  
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premiowanie będą projekty zapewniające także wkład 
przedsiębiorcy; 

 wymagany poziom wkładu własnego jednostki naukowej 
/szkoły wyższej w części gospodarczej  wynosi co najmniej 5% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu 

 część niegospodarcza projektu może stanowić nie więcej niż 
70% wartości wydatków kwalifikowalnych na infrastrukturę  
 w projekcie.  

10) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie.  

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

899).   

Pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 
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minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. (Dz. U. poz. 488). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty objęte pomocą publiczną: 50%   

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 70% 

Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie 
mechanizmu rozdzielenia projektu na część gospodarczą i 
niegospodarczą:  

 Część gospodarcza – 50%; 

 Część niegospodarcza – 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)  

Projekty objęte pomocą publiczną: 50%   

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 70% 

Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie   
mechanizmu rozdzielenia projektu na część gospodarczą i 
niegospodarczą:  

 Część gospodarcza – 50%; 

 Część niegospodarcza – 85%. 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty objęte pomocą publiczną - odpowiednio zależnie od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 30% 

Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie 
mechanizmu rozdzielenia projektu na część gospodarczą 
i niegospodarczą:  

 Część gospodarcza – 50%; 

 Część niegospodarcza – 15%. 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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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 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 do 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 

90 478 513,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji 
w przedsiębiorstwach sektora MSP. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

- 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 
dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

5) Wartość  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego 
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 20) 

6) Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) 
dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 
21) 

7) Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) 
finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22) 

8) Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym 
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(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku 
z COVID-19 (CV 23) 

9) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 
dotacje w związku z pandemią COVID-19  

10) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z 
pandemią COVID-19 

11)  

10. Typy projektów 1) wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych  
w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe; 

2) wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz 
sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe; 

3) wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę  
ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty 
finansowe; 

4) wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora MSP  
w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19, poprzez instrumenty finansowe; 

5) wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw 
w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 – system grantowy. 

11. Typ beneficjenta   Menadżer Funduszu Funduszy; 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia  
i stowarzyszenia. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Przedsiębiorstwa z sektora MSP – dotyczy typu projektów 1-4 

Przedsiębiorstwa z sektora mikro i małych przedsiębiorstw – dotyczy 
typu projektu 5 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

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

46 944 362,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – 
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, które realizują projekty 
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Depopulacja 

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

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 
wkładu do Funduszu Funduszy. 

Nadzwyczajny tryb wyboru7 dla projektu dotyczącego wyboru 
operatora grantu, którego beneficjentem będzie Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 
Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 
UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

                                                      
7 Tryb nadzwyczajny wprowadzony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). 
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pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy. 

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

Warunki dla projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 
instrumentów finansowych*: 

1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw 
ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także 
zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie 
rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-
up).   

 *  warunki nie dotyczą projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 

instrumentów finansowych w oparciu o typ projektu 4  - wsparcie utrzymania 
płynności przedsiębiorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez instrumenty finansowe. 

Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być 
zgodny ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Wsparcie grantowe przeznaczone jest dla mikro- i  małych  
przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych, na warunkach 
wskazanych w Regulaminie udzielania wsparcia przez operatora.  

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia trybu konkursowego/pozakonkursowego/ 
nadzwyczajnego, w tym w Regulaminie konkursu/Procedurze 
pozakonkursowej/Procedurze nadzwyczajnej oraz umowie 
o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Ponadto w przypadku 
procedury pozakonkursowej zastosowanie mają limity określone 
Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

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

Nie dotyczy 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura pozakonkursowa/wezwanie w trybie 
nadzwyczajnym i umowa o dofinansowanie /decyzja o 
dofinansowaniu. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

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

Pomoc publiczna może wystąpić na etapie udzielania wsparcia przez 
pośredników finansowych. Zastosowanie wówczas będą miały 
odpowiednie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 
 
W przypadku działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 pomoc udzielana będzie na 
warunkach określonych w: 
 

 Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 
dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. 
U. poz 773) 

 Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z 
instrumentów finansowych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. 
U. poz. 670) 

 
Dodatkowo, wyłącznie pomocniczo należy stosować zapisy 
Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w 
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-
19”(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.). 
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24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 

skutków wystąpienia pandemii COVID-19 

85% - dla działań pozostałych. 

  

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)  

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 

skutków wystąpienia pandemii COVID-19 

 

85% - dla działań pozostałych. 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków 

wystąpienia pandemii COVID-19 

15% - dla działań pozostałych. 

 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

- 

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

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  

40 841 782,00 
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(jeśli dotyczy)  

30. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego określa kierunki 
i zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych 
w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 
podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami 
funkcjonującymi w systemie wdrażania instrumentów finansowych 
w województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu 
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 
Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP. 
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Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa poddziałania Podziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji 
w przedsiębiorstwach sektora MSP. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

4) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

5) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami 
w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B); 

2) wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, 
wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych 
i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 
wspomagających bieżącą działalność firm (B2E); 

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem 
(B2C). 

11. Typ beneficjenta   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją 
w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego8. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

                                                      
8 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

8 700 000,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – 
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, które realizują projekty 
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Depopulacja 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  
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18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw 
ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także 
zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie 
rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-
up).   

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część 
projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą de minimis 
lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się możliwości 
łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu objętej cross-
financingiem. 

5) Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie 
skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez 
Wnioskodawcę. Równocześnie Wnioskodawca nie może być 
partnerem w innym projekcie złożonym w ramach danego 
konkursu. Powyższe dotyczy także sytuacji gdy przedsiębiorca jest 
partnerem w kilku projektach. 

6) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

W ramach poddziałania 2.1.2 przewidziano  wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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

Nie dotyczy 

21. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

 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. poz. 488) 

 Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1623) 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi 
doradcze. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Projekty objęte pomocą de minimis: 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: 

 Średnie przedsiębiorstwa: 45% 

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 
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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)  

 Projekty objęte pomocą de minimis – 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
 Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 Projekty objęte pomocą de minimis - 30% 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – odpowiednio 
zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 
odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(pkt. 24). 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach 
przygranicznych 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji 
w przedsiębiorstwach sektora MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

4) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

5) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych 
w ramach OP I; 

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług; 

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich 
działalności, wzrost zasięgu oferty; 

11. Typ beneficjenta   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją 
w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
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Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego9. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

8 000 000,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – 
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, które realizują projekty 
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. 

                                                      
9 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Obszary Przygraniczne (powiaty: nyski, prudnicki oraz głubczycki).  

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  

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

1) Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw 
ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także 
zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie 
rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-
up).  

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część 
projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą de minimis 
lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się możliwości 
łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu objętej cross-
financingiem.  

5) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

W ramach działania 2.1.3 przewidziano  wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało 
z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

 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. poz. 488) 

 Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623) 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi 
doradcze. 
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24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Projekty objęte pomocą de minimis: 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: 

 Średnie przedsiębiorstwa: 45% 

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

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 objęte pomocą de minimis – 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
 Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 Projekty objęte pomocą de minimis - 30% 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – odpowiednio 
zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 
odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(pkt. 24). 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 
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projektu (PLN)  
(jeśli 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 

 

Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji  
w przedsiębiorstwach sektora MSP. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 

10. Typy projektów 1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, 
marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych 
w ramach OP I; 

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług; 

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich 
działalności, wzrost zasięgu oferty. 
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11. Typ beneficjenta  - Podmioty ekonomii społecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ( z 
wyłączeniem Spółek non-profit) - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. 
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa 
opolskiego10. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

2 167 708,00 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: 

                                                      
10 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach – 
w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw, które realizują projekty 
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  

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

1) Priorytetowe 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 także 
zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie 
rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowozałożonych (start-
up).   

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część 
projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą de minimis 
lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się możliwości 
łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu objętej cross-
financingiem. 

5) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 
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19. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 2.1.4 przewidziano  wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

 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. poz. 488) 

 Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623) 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 
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 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi 
doradcze. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Projekty objęte pomocą de minimis: 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: 

 Średnie przedsiębiorstwa: 45% 

 Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

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 objęte pomocą de minimis – 70% 

 Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
 Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
 Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 Projekty objęte pomocą de minimis - 30% 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną – odpowiednio 
zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 
odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(pkt. 24). 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

Nie dotyczy 
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(jeśli 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 

 

Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach; 
2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych; 
3) Liczba MŚP zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych. 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  

10. Typy projektów 1) inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, 
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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. 

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; 

- instytucje otoczenia biznesu. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane będą do przedsiębiorstw, przede wszystkim 
z sektora MSP. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

3 600 510,49 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 
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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) 

OSI Depopulacja 
 

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) 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-
produkcyjnej11. 

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 strategii subregionu lub 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 

                                                      
11 Na terenach tych należy określić przeznaczenia związane z zapewnieniem skomunikowania oraz dostępu do 
mediów: tereny komunikacji (drogi wewnętrzne) oraz tereny infrastruktury technicznej 
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część budżetu projektu. 

7) Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych12, 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 na moment złożenia 
dokumentów zamknięcia 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. 

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

                                                      
12 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)  
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będą miały  programy pomocowe:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

 Rozporządzenie 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. 
poz. 488). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(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 Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208) 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35% 
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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)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

Projekty objęte pomocą de minimis – 70% 

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

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). 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
w Aglomeracji Opolskiej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach; 
2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych; 
3) Liczba MŚP zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych. 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  

10. Typy projektów 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. 

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 § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
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i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane będą do przedsiębiorstw, przede wszystkim 
z sektora MSP. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

4 636 920,08 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 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 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 
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18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

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-
produkcyjnej13. 

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 publicznych14, 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 na moment złożenia 
dokumentów zamknięcia Programu powinien zostać zwrócony 

                                                      
13 Na terenach tych należy określić przeznaczenia związane z zapewnieniem skomunikowania oraz dostępu do mediów: 
tereny komunikacji (drogi wewnętrzne) oraz tereny infrastruktury technicznej. 
14 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 
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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. 

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będą miały  programy pomocowe:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
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operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

 Rozporządzenie 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. 
poz. 488). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(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 Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 
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 Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

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 
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wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

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 

 

Poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na 
obszarach przygranicznych  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  
2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych; 
3) Liczba MŚP zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych. 
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9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  

10. Typy projektów 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. 

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 § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane będą do przedsiębiorstw, przede wszystkim 
z sektora MSP. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

 1 110 303,43 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
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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) 

OSI Obszary Przygraniczne 

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) 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-
produkcyjnej15. 

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 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 

                                                      
15 Na terenach tych należy określić przeznaczenia związane z zapewnieniem skomunikowania oraz dostępu do 
mediów: tereny komunikacji (drogi wewnętrzne) oraz tereny infrastruktury technicznej. 
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część budżetu projektu. 

7) Wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustawą 
o drogach publicznych16, 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 na moment złożenia 
dokumentów zamknięcia 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. 

12) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

                                                      
16 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).  
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będą miały  programy pomocowe:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

 Rozporządzenie 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. 
poz. 488). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(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 Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35% 
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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)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

Projekty objęte pomocą de minimis – 70% 

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 
Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:  
Mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
Średnie przedsiębiorstwa – 45% 
Pozostałe przedsiębiorstwa – 35% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

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). 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

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 

7) Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z 
COVID-19 (CV 24) 

8) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z 
pandemią COVID-19. 

10. Typy projektów 1) Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP 
do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 
z zastosowaniem mechanizmów popytowych. 

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

 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 opolskiego17. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

W odniesieniu do systemu popytowego: Przedsiębiorstwa MSP 
korzystające z usług IOB w systemie popytowym. 

W odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji usług IOB: Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

 Region Słabiej Rozwinięty 

8 473 824,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

                                                      
17 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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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 

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) 

Dla typu projektu nr 1 Zawansowane i wyspecjalizowane usługi 
zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi 
konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych: 

1) Wsparcie do IOB kierowane będzie przede wszystkim w systemie 
popytowym, za pośrednictwem operatora. 

2) Operator udzielając wsparcia priorytetowo traktuje MSP działające 
w obszarze zgodnym z RSIWO2020. 

3) Operator udzielając wsparcia priorytetowo traktuje MSP będące 
przedsiębiorstwami ekologicznymi. 

4) IOB przyjmowane do projektu w ramach systemu popytowego, 
spełniają co najmniej następujące kryteria:  

- IOB posiada strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne 
źródła przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolność do 
działania w warunkach rynkowych; 

- IOB ma roczny plan działania, który zawiera orientacyjny wykaz 
projektów, usług do wdrożenia, zrealizowania, dostępne środki, 
niezbędne szkolenia, wymagany budżet i źródła finansowania.  

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

- IOB powinna wykazać się doświadczeniem w zakresie 
doradztwa, wspierania przedsiębiorców w rozwoju biznesowym 
(np. przedstawiając wyniki badania satysfakcji, liczbę 
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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. 

5) Podmiot wybrany na Operatora systemu popytowego nie może 
oferować usług dla MSP w ramach tego systemu popytowego. 

6) Do systemu popytowego mogą być rekrutowane jedynie IOB 
posiadające siedzibę na terenie województwa opolskiego. 

Dla typu projektu nr 2 Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia 
zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja usług IOB: 

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) Przedsięwzięcia w zakresie wsparcia IOB są ukierunkowane na 
świadczenie specjalistycznych usług IOB. 

5) 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. 

6) Podstawą do udzielenia wsparcia IOB będzie wykazanie potrzeb 
przedsiębiorstw w tym zakresie (planowane usługi nie powinny być 
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oparte na założeniach). 

7) 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 lub 
europejskim lub 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. 

8) Pierwszeństwo będą miały projekty o największym udziale wkładu 
prywatnego. 

9) Umowy o dofinansowanie określać będą zobowiązania 
beneficjentów (IOB) w odniesieniu do liczby przedsiębiorstw, które 
skorzystały z nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) 
usług. 

10) W rok po realizacji projektu, IOB  będą musiały udokumentować 
znaczące wykorzystanie nowych usług świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw. 

11) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o 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 Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, 
małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział 
w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

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).  

W przypadku działań zmierzających do niwelowania negatywnych 

skutków wystąpienia pandemii COVID-19 - pomoc udzielana będzie na 

warunkach określonych w: 

 Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 
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pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773),  

Dodatkowo, wyłącznie pomocniczo należy stosować zapisy Komunikatu 
Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) 
(Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późń. zm.). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków 
wystąpienia pandemii COVID-19 

Dla działań pozostałych: 

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% 

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)  

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków 
wystąpienia pandemii COVID-19 

Dla działań pozostałych: 

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% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych skutków 
wystąpienia pandemii COVID-19 

Dla działań pozostałych: 

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 15% 

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% 

27. Minimalna 
i maksymalna 

Nie dotyczy 
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wartość projektu 
(PLN) 
(jeśli 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 

 

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora 
MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
2) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 

przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; 

3) Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 
działalności; 

4) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-
procesowe 
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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. 

10. Typy projektów 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, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych 
modelach biznesowych.  

11. Typ beneficjenta   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa18, zgodnie z definicją 
w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego19. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

Region Słabiej Rozwinięty 

6 844 885,00 euro 

                                                      
18 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.  
19 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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kwot UE (EUR) 

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 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) 

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 Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki.  

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

1) Priorytetowo traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw 
ekologicznych 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 modelach 
biznesowych, nie może być samodzielnym projektem. 

5) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji 
istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań 
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międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, 
dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej nie może być 
samodzielnym projektem. 

6) Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie będzie 
skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków złożonych przez 
Wnioskodawcę. Równocześnie Wnioskodawca nie może być 
partnerem w innym projekcie złożonym w ramach danego 
konkursu. Powyższe dotyczy także sytuacji gdy przedsiębiorca jest 
partnerem w kilku projektach. 

7) Nie dopuszcza się wnoszenia wkładu własnego w formie 
niepieniężnej.  

8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w 
Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się udzielania dofinansowania w formie zaliczki. 

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

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). 

Lub 
Pomoc na  usługi doradcze oraz udział w targach, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
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udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1417). 
W ramach projektu nie jest dopuszczalne łączenie pomocy de minimis 
z pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach. 
Maksymalna kwota dofinansowania 200 tys. PLN. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty/koszty objęte pomocą 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): 
 
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %  
 
Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w 
targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1417): 
 
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % 

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/koszty objęte pomocą 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): 

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %  

Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w 

targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 

przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1417): 

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 % 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 
Projekty/koszty objęte pomocą 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 
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2015 r. poz. 488 ): 
 
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 30 %;  
 
Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w 
targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1417): 
 
− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %  
 
Wkład własny może być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej. 
Wkład pieniężny musi pochodzić ze środków własnych lub 
zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego 
publicznego wsparcia finansowego. 

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 
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32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OŚ PRIORYTETOWA III 

Gospodarka niskoemisyjna 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna  

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.  

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP. 

Cel szczegółowy 4: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

127 592 192,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

 

Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie 
transportu publicznego. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” 

2) Liczb miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj 
i jedź” 

3) Długość wspartej infrastruktury rowerowej 

4) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej: 

5) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

6) Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

7) Pojemność zakupionego lub zmodernizowanego taboru 
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pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej: 

8) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

9) Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

10) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 

11) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej 

12) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 

10. Typy projektów 1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; 

2) zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu 
publicznego (autobusy i busy) zasilanego paliwem alternatywnym20; 

3) wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego 
w systemy redukcji emisji; 

4) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne 
poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie 
dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki 
autobusowe, bus pasy); 

5) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. 
interaktywną informację pasażerską; 

6) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

7) systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń 
jakości powietrza; 

8) inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej lub 
programów ochrony powietrza, w szczególności:  

- budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu 
przyłączenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii 
w procesie dystrybucji ciepła; 

- modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat 
energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie 
systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą 
wspomagającą. 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 przedsiębiorstwa21. 

                                                      
20 W rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. 
dyrektywy 2014/94/UE). 
21 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 
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

40 382 084,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:  

 Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach – w zakresie zwiększenia wykorzystania 
niskoemisyjnego transportu miejskiego 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

                                                                                                                                                                                
w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego 
(również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
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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 IZ RPO WO 2014-2020.  

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

1) Wsparcie otrzymają projekty wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnej, przygotowanych przez władze samorządowe, 
dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. 
planów zrównoważonej mobilności miejskiej. 

2) W przypadku projektów dotyczących dróg, inwestycje mogą być 
realizowane pod warunkiem ujęcia ich zakresu w przygotowanych 
planach gospodarki niskoemisyjnej lub planach zrównoważonej 
mobilności miejskiej. Jednocześnie inwestycje w drogi lokalne 
i regionalne możliwe są jedynie jako niezbędny i uzupełniający 
element projektu dot. systemu zrównoważonej mobilności 
miejskiej. 

3) Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej 

nie będą akceptowane w ramach PI 4e.  

4) Dofinansowanie otrzymają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
społeczno-gospodarczymi w stosunku do planowanych nakładów 
finansowych. 

5) Priorytetowo traktowane będą inwestycje charakteryzujące się 
znacznym wkładem w redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

6) W przypadku projektów dotyczących zakupu taboru autobusowego 
priorytetowe traktowane będą inwestycje związane z zakupem 
bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego, przy czym nie jest 
możliwe dofinansowanie zakupu pojazdów zasilanych dieslem EURO 
VI. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor 
bezemisyjny byłyby całkowicie nieuzasadnione, możliwe jest 
dokonywanie naborów wniosków dotyczących pojazdów z silnikami 
hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne. 
Jednocześnie zakupowi taboru stanowiącemu uzupełnienie 
interwencji w ramach CT 4 powinny towarzyszyć inwestycje w 
niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej 
mobilności infrastrukturę22. 

7) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

                                                      
22 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym.  
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w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie 
zbiorowym. 
W odniesieniu do projektów dot. sieci ciepłowniczych – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2021). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z wytycznymi lub 
rozporządzeniem określonymi w pkt 23. 
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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)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z wytycznymi lub 

rozporządzeniem określonymi w pkt 23. 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%  

Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależnie od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie 
transportu publicznego. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" 

2) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj 
i jedź" 

3) Długość wspartej infrastruktury rowerowej 

4) Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" 

5) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 
"Bike&Ride" 

10. Typy projektów 1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; 

2) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne 
poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie 
dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki 
autobusowe, bus pasy); 

3) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. 
interaktywną informację pasażerską; 

4) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
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 przedsiębiorstwa23. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

47 642 192,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:  

 Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 
w miastach – w zakresie zwiększenia wykorzystania 
niskoemisyjnego transportu miejskiego 

                                                      
23 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 publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z 
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
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16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).  

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

1) Wsparcie otrzymają projekty wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnej, przygotowanych przez władze samorządowe, 
dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. 
planów zrównoważonej mobilności miejskiej. 

2) W przypadku projektów dotyczących dróg, inwestycje mogą być 
realizowane pod warunkiem ujęcia ich zakresu w przygotowanych 
planach gospodarki niskoemisyjnej, planach zrównoważonej 
mobilności miejskiej lub w ramach ZIT. Jednocześnie inwestycje 
w drogi lokalne i regionalne możliwe są jedynie jako niezbędny 
i uzupełniający element projektu dot. systemu zrównoważonej 
mobilności miejskiej. 

3) W projekcie wykorzystuje się dostępne rozwiązania techniczne oraz 
alternatywne w celu minimalizacji konieczności wycinki drzew. 

4) Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej 

nie będą akceptowane w ramach PI 4e.  

5) Dofinansowanie otrzymają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
społeczno-gospodarczymi w stosunku do planowanych nakładów 
finansowych. 

6) Priorytetowo traktowane będą inwestycje charakteryzujące się 
znacznym wkładem w redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

7) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli 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%  

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 

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 

Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Lepsza jakość powietrza poprzez wsparcie 
transportu publicznego. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Nie dotyczy 

9. Lista wskaźników 
produktu 

Liczba opracowanych koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych 

10. Typy projektów Przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w 
województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu  
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

567 916,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

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

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

1) Jako mniejszościowy element projektu dopuszcza się: 

 inwestycje infrastrukturalne dla ruchu rowerowego i 
pieszego, 

 kampanię informacyjno-edukacyjną. 

2) Realizacja inwestycji infrastrukturalnych musi wynikać z 
opracowanej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w 
województwie opolskim. 

3) Limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane w SZOOP 
2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są w 
pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym w decyzji o 
dofinansowaniu. 
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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) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa decyzja 
o dofinansowaniu. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

100 % 
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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)  

100 % 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

0% 

 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych 

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 

3) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

4) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

5) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 

6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

7) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

8) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 

9) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

10) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 
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10. Typy projektów 1) Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna24 budynków 
użyteczności publicznej25 wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą 

i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji 
i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 
kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 jednostki naukowe, 

 szkoły wyższe, 

 przedsiębiorstwa26, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner 
jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

                                                      
24 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród 
budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego 
zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz 
nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, 
klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 
wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
25 Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 
26 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 publiczno-prywatnego). 
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i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

15 500 000,00 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 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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

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 IZ RPO WO 2014-2020. 

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

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 
działania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru 
planowanego do objęcia wsparciem.  
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2) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie 
audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element 
projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia audytu 
energetycznego do IOK niezwłocznie jednakże nie później niż do 
zakończenia oceny formalnej projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami 
i przepisami w zakresie ochrony środowiska.  

4) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne 
źródła energii.  

5) Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz 
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające 
biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją 
szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie efektywności 
energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia energii o co 
najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania (indywidualne 
źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 
i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia 
oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą być wsparte 
jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na 
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje 
uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie 
oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%. Do 
dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia 
zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane bazowe 
powinny wynikać z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków 
o znaczącej funkcji społecznej.  

9) W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty muszą 
skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji 
(o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).   

10) Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 
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2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią27.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane będzie wykonaniem inwestycji 
zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających 
zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których 
wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.  

12) Preferowane będzie wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa 
usług energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali będzie możliwa w przypadku zgodności 
z właściwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wskaźniki) realizacji projektów: zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania i 
udostępniane jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu 
monitoringowym.  

15) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 

                                                      
27 Normy te będą obowiązywać od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 
muszą być spełnione od początku okresu kwalifikowalności.  
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systemu zaliczek o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie 
będzie miało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

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 publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 
100% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0 % 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 

Nie dotyczy 
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kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli 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 

 
 
 

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach 
publicznych Aglomeracji Opolskiej  

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych  

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

3) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

4) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
z OZE 



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

105 
 

3) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 

4) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

6) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 

7) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

8) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

10. Typy projektów 1) Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna28 budynków 
użyteczności publicznej29 wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 

energooszczędne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą 

i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji 
i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 
kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,  

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 jednostki naukowe, 

 szkoły wyższe, 

 przedsiębiorstwa30, 

                                                      
28 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród 
budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego 
zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz 
nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, 
klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 
wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
29 Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 
 
30 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 publiczno-prywatnego). 
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 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych, 

 organizacje pozarządowe, 

 przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako 
partner jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

9 400 000,00 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 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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

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  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

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

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

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 
działania jest posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
obszaru planowanego do objęcia wsparciem.  

2) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego 
kompleksowy element projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami 
i przepisami w zakresie ochrony środowiska.  

4) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne 
źródła energii.  

5) Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz 
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające 
biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją 
szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie 
efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia 
energii o co najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania 
(indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego 
zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą 
być wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których 
osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 
60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się 
przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane 
bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
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w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków 
o znaczącej funkcji społecznej.  

9) W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty 
muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących 
instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa).   

10) Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować 
się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią31.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane będzie wykonaniem 
inwestycji zwiększających efektywność energetyczną 
i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, 
w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.  

12) Preferowane powinno być wsparcie udzielane poprzez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali będzie możliwa w przypadku zgodności 
z właściwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wskaźniki) realizacji projektów: zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania 
i udostępniane jako informacja dodatkowa w rocznym 
sprawozdaniu monitoringowym.  

15) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy  

                                                      
31 Normy te będą obowiązywać od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 
muszą być spełnione od początku okresu kwalifikowalności.  
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1363) 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną –  85% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

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

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%   

- Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 
100% 
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właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 15% 

- Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 
0% 

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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Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie  

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

 

9. Lista wskaźników 
produktu 

- 

10. Typy projektów 1) wsparcie modernizacji energetycznej jednorodzinnych i 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą 
wyposażenia na energooszczędne, poprzez instrumenty finansowe. 

11. Typ beneficjenta   Menadżer Funduszu Funduszy.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 
metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować 
w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez 
nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO 
WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa. 

Osoby fizyczne będące właścicielami jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

4 100 000,00 euro 
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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 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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

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 dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 
wkładu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 
Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 
UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 
pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy. 

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

Warunki dla projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 
instrumentów finansowych: 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 
działania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
obszaru planowanego do objęcia wsparciem.  

2) Warunkiem wstępnym wsparcia dla inwestycji jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego 
kompleksowy element projektu. 
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3) Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i 
przepisami w zakresie ochrony środowiska.  

4) Priorytetowo będą wspierane projekty wykorzystujące odnawialne 
źródła energii.  

5) Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz 
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły spalające 
biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją 
szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwiększenie 
efektywności energetycznej należy rozumieć redukcję zużycia 
energii o co najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urządzenia do ogrzewania 
(indywidualne źródła ciepła) muszą przyczyniać się do zmniejszenia 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego 
zwiększenia oszczędności energii (powyżej 25%). Projekty mogą 
być wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 
ekonomicznie. Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których 
osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 
60%. Do dofinansowania nie będą kwalifikowały się 
przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%. Dane 
bazowe powinny wynikać z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane będą inwestycje dotyczące budynków 
o znaczącej funkcji społecznej.  

9) W przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wsparte projekty 
muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących 
instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 
paliwa).   

10) Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować 
się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią32.  

                                                      
32 Normy te będą obowiązywać od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 
muszą być spełnione od początku okresu kwalifikowalności.  
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11) Wsparcie projektów uwarunkowane będzie wykonaniem 
inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i 
ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, 
w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń.  

12) W ramach działań polegających na zwiększeniu efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
dopuszcza się inwestycje polegające na podłączeniu ich do 
systemów ciepłowniczych lub wymianie zanieczyszczających 
powietrze indywidualnych kotłów. Działania te powinny być 
połączone z termomodernizacją budynków. 

13) Efekty (wskaźniki) realizacji projektów: zmniejszenie zużycia energii 
końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość 
zaoszczędzonej energii cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej, będą monitorowane na etapie wdrażania i 
udostępniane jako informacja dodatkowa w rocznym 
sprawozdaniu monitoringowym.  

Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być 
zgodny ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 
o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 
zastosowanie mają limity określone Strategii inwestycyjnej dla 
Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

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 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 
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dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura pozakonkursowa i umowa 
o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Pomoc publiczna może wystąpić na etapie udzielania wsparcia przez 
pośredników finansowych. Zastosowanie wówczas będą miały 
odpowiednie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli 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 

- 
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projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

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

Nie dotyczy 

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

4 100 000,00  euro 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego określa kierunki 
i zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych 
w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 
podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi 
w systemie wdrażania instrumentów finansowych w województwie 
opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu 
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. 2018 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 
Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające inwestować 
w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych przez 
nie zarządzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO 
WO 2014-2020 traktowane będą jak przedsiębiorstwa. 

 

Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii 

Rezygnacja z realizacji działania na zgodnie z decyzją KE przyjmującą zmiany RPO WO 2014-2020 

z dnia 20.02.2020 r. 
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Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Działanie 3.4  Efektywność energetyczna w MSP 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona efektywność energetyczna MSP 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 

2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne 
niż dotacje 

4) Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły 
efektywność energetyczną 

5) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

10. Typy projektów 1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, 
chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; 

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem 
wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach 
przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią; 

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach; 

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków 
w przedsiębiorstwach; 

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania 
oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający 
element projektu; 

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu; 

7) wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, 
ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, 
poprzez instrumenty finansowe; 

8) wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem 
wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach 
przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, 
poprzez instrumenty finansowe; 

9) wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii 
w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe; 

10) wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków  
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w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe; 

11) wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, 
magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako 
uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe; 

12) wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element 
kompleksowy projektu, poprzez instrumenty finansowe. 

11. Typ beneficjenta   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa33, zgodnie z definicją 
w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

 Menadżer Funduszu Funduszy. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego34. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

W przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych 
realizowane przedsięwzięcia skierowane będą do przedsiębiorstw 
z sektora MSP zmierzających zmniejszyć energochłonność procesów 
produkcyjnych, a także zwiększać efektywność energetyczną.  

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  

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

Region Słabiej Rozwinięty 

10 000 000,00 euro 

15. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 

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. 

                                                      
33 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.  
34 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego 
rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień 
podpisania umowy o dofinansowanie. 
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innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne 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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

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  dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia 
wkładu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru 
Menadżera Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia 
UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 
pośredników finansowych będzie Menadżer Funduszu Funduszy. 

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

Warunki dla projektów realizowanych przez MSP oraz odbiorców 
ostatecznych instrumentów finansowych: 

1) Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa 
z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3).  

2) Wsparciem w formie instrumentów finansowych zostanie objęty 
cały obszar województwa opolskiego.  

3) Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego 
kompleksowy element projektu.  

4) Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium 
efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami 
w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane będą inwestycje, w których efektywność 
interwencji będzie wyższa (np. poprzez przyznanie premii punktowej 
za innowacyjność projektu).  
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5) Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie 
oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast  
do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia 
zakładające oszczędność energii poniżej 25%. 

6) Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny 
pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie 
konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub 
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

7) Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być 
prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną 
budynków.  

8) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część 
projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą de minimis 
lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się możliwości 
łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu objętej cross-
financingiem. 

Projekt dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być zgodny 
ze Strategią inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 
o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 
zastosowanie mają limity określone Strategii inwestycyjnej dla 
Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

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

W ramach działania 3.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-
financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało z indywidualnej 
analizy każdego przypadku oraz musi być uzasadnione z punktu 
widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów. 

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 
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20. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu/Procedura pozakonkursowa 
i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r.  w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze. 

Pomoc publiczna może wystąpić na etapie udzielania wsparcia przez 
pośredników finansowych. Zastosowanie wówczas będą miały 
odpowiednie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  

85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
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(jeśli dotyczy)  2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

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% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, 

Projekty objęte pomocą publiczną - odpowiednio zależnie od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – odpowiednio 
zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24). 

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

4 100 000,00 euro 

30. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego określa kierunki i 
zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych w 
ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 
podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi 
w systemie wdrażania instrumentów finansowych w województwie 
opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 
pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menadżer Funduszu 
Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 
Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP zamierzające zmniejszyć 
energochłonność procesów produkcyjnych, a także zwiększać 
efektywność energetyczną.  
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OŚ PRIORYTETOWA IV 

Zapobieganie zagrożeniom 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom  

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

Cel szczegółowy 1: Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, tj. 
powodziami i suszami 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych   

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

20 537 266,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

Działanie 4.1 Mała retencja 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 4.1 Mała retencja 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Zwiększona ochrona ludności i mienia przed 
skutkami zagrożeń naturalnych, tj. powodziami i suszami 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej: 

2) Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej; 

3) Pojemność obiektów małej retencji. 

10. Typy projektów Ochrona przeciwpowodziowa: 

1) budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowli 
przeciwpowodziowych w szczególności wałów 
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 
funkcjonalnie; 

Przeciwdziałanie skutkom suszy: 

2) budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
wodnych przeciwdziałających skutkom suszy w szczególności 
kanałów, sztucznych zbiorników, jazów. 
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11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia35; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną36; 

 administracja rządowa i jej jednostki; 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

 spółki wodne i ich związki. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

17 891 236,00 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 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 

                                                      
35 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
36 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
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klimatu - w zakresie małej retencji.  

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) Wszystkie wybrane do realizacji przedsięwzięcia będą realizowane 
pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji 
z wymogami prawa krajowego i UE, co oznacza że muszą być 
uwzględnione w dokumentach strategicznych spełniających 
wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej37 i  Dyrektywy Siedliskowej38. 
W związku z powyższym, projekty przeciwpowodziowe muszą być 
zgodne z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry39 oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla 
dorzeczy wymaganych tzw. Dyrektywą Powodziową40.  

2) W zakresie projektów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, 
współfinansowane będą tylko projekty nie mające negatywnego 
wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, które 
znajdują się na liście nr 1 będącej załącznikiem do Masterplanu dla 
obszaru dorzecza Odry.   

3) Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan 
lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane 
tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na liście nr 2 
będącej załącznikiem do Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry, 
nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających 
dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 
Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planu 

                                                      
37 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
38 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory. 
39 Do czasu przyjęcia (do 2015 r.) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dokumentem 
przejściowym jest Masterplan dla obszaru dorzecza Odry. 
40 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim. 



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

128 
 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Wypełnienie 
warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności 
z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planu 
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przez 
Komisję Europejską. 

4) Ponadto projekty wspierane w ramach PI 5b realizowane będą 
zgodnie ze wskazaniem wynikającym z dokumentu Strategiczny 
Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 203041. 

5) Rozwój form małej retencji42 – projekty realizowane na obszarze 
jednego województwa. 

6) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

                                                      
41 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa - październik 2013 r. 
42 Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy 
struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane będą działania 
wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne 
najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach oraz 
Wytycznych do realizacji małej retencji w górach (strona internetowa Fundacji Ekologiczna Zielona Akcja). 

http://www.malaretencja.pl/publikacje
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22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli 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 
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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 

 

Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększona skuteczność reagowania w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed 
pożarami lasów 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt 
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof; 

2) Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof; 

3) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie  zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19; 

4) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 
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związane z pandemią COVID-19. 

10. Typy projektów 1) zakup środków transportu (np. samochody ratowniczo-gaśnicze) 
oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych (np. pożary, 
zagrożenia ekologiczne, zagrożenia komunikacyjne związane 
z transportem kolejowym i drogowym); 

2) zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych i ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. 
podtopienia, powodzie, silne wiatry, intensywne opady śniegu). 

11. Typ beneficjenta   ochotnicze straże pożarne i ich związki; 

 organizacje pozarządowe; 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia43; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną44. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 
W ramach inwestycji dotyczących COVID-19, podejmowanych w ramach PI 
5b, działania skierowane zostaną również do służb ratowniczych. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

 Region Słabiej Rozwinięty 

2 646 030,00 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, 

                                                      
43 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
44 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
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- Wytyczne 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 wsparcia systemu ratowniczego.  

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów45. 

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) Interwencja RPO WO 2014-2020 w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń naturalnych polegała będzie na 
priorytetyzacji działań wynikającej z analizy zdiagnozowanych 
potrzeb w tym zakresie. 

2) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej oraz procedury 
konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie o 
dofinansowanie. 

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

W ramach działania 4.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało 
z indywidualnej analizy każdego przypadku oraz musi być uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów. 

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

                                                      
45 Tryb pozakonkursowy dotyczy projektów mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków pandemii 
COVID-19. 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

 

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

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 
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właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemiologicznej 
poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa i 
wywołanej choroby COVID-19. 

15% - dla działań pozostałych. 

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 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, 

Cel szczegółowy 5: Obniżone poziomy zanieczyszczeń powietrza w województwie. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

88 311 576,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

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 
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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; 

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   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 

 Parki Krajobrazowe; 

 rezerwaty przyrody; 

 organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące 
działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach 
działania; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 uczelnie wyższe; 

 przedsiębiorstwa46. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 

                                                      
46 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 publiczno-prywatnego). 
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podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

28 800 000,00 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 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 
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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) 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. 

3) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w 
Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 
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dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

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

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli 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% 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 

15% 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0% 
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kwalifikowalnych  

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 

 

Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Zwiększony udział odpadów zebranych 
selektywnie 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 
odpadów 

2) Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów 

9. Lista wskaźników 1) Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
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produktu Komunalnych 

2) Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych 
z gospodarką odpadami 

10. Typy projektów 1) Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. 

2) Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do 
odzysku odpadów.  

3) Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do 
recyklingu odpadów. 

4) Zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów 
segregacji odpadów poprzez budowę obiektów lub zakup 
urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów ze 
strumienia odpadów komunalnych; 

5) Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych 
z gospodarką odpadami. 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 
 przedsiębiorstwa47, 
 jednostki sektora finansów publicznych, 
 organizacje pozarządowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e)  Region Słabiej Rozwinięty 

                                                      
47 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 publiczno-prywatnego). 
Jako przedsiębiorstwo rozumie się także przedsiębiorstwo społeczne, definiowane w oparciu o Wytyczne w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

11 000 000,00 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 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. 

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) Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie 
w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska48.  

2) Projekty będą zaplanowane w oparciu o selektywną zbiórkę 
odpadów u źródła. Priorytetowo traktowane będą zintegrowane 
inwestycje, obejmujące m.in. zakres selektywnej zbiórki 
odpadów, przetwarzanie odpadów i przygotowania do 
recyklingu. 

3) Wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju 
                                                      
48 Warunek wynika z zapisów Umowy Partnerstwa zawartej z KE (która mówi o zatwierdzaniu planów inwestycyjnych) 
oraz Ustawy o odpadach (która mówi o uzgadnianiu planów inwestycyjnych)  



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

144 
 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane 
w regionach gospodarki odpadami49. 

4) W odniesieniu do projektów dotyczących punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (typ projektu nr 1), do 
dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 
2 mln PLN oraz obsługujące do 20 tys. mieszkańców50. Pozostałe 
projekty będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach POIiŚ. 

5) Dla pozostałych typów projektów, zgodnie z ustaloną demarkacją 
pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, wsparciem mogą 
być objęte projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych poniżej 
8 mln PLN. 

6) Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na 
działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych 
istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych.  

7) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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 

                                                      
49 Do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z 
odpadami i umożliwiające osiągnięcie celów dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywy 1999/31/WE. Projekty takie powinny 
uwzględniać następujące komponenty, mogące stanowić część lub całość zakresu rzeczowego inwestycji: 
infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 
oraz bioodpadów), instalacje do odzysku (np. termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii), w tym 
recyklingu odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych), oraz instalacje do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów. 
50 Liczba mieszkańców wg aktualnych danych GUS. 
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22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie 

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

Zastosowanie będą miały wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. 
 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 85% 
Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie 
więcej niż 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)  

Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 85% 
Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych 
samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie 
więcej niż 85% 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Projekty dot. działań informacyjno – edukacyjnych – 15% 
Pozostałe projekty zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
w ogólnym interesie.  

gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy 
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w gospodarce odpadami komunalnymi – nie mniej niż 15% 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0% 

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 

 

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych 
regionu 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
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bezpośredniego  stanowiących atrakcje turystyczne 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zabytków objętych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

4) Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

5) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 

10. Typy projektów 1) Przebudowa51, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, 
służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu  
do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów 
prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego,  
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

3) Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej 
oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa 
kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element 
uzupełniający projektu. 

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich 
zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 
projektu. 

7) Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny 
element projektu.  

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia  
i porozumienia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych; 

                                                      
51 Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca 
dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 12 z późn. zm.). 
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 instytucje kultury; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 przedsiębiorstwa52. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane do mieszkańców i turystów województwa 
opolskiego 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

12 641 948,67 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 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 VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty Nie dotyczy 

                                                      
52 Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji 
posiada województwa opolskiego, 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 publiczno-prywatnego).  



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

149 
 

terytorialne 
(jeśli 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) W zakresie projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych 
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – 
koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro. 

2) W ramach projektów mieszczących się w zakresie obszarów 
tematycznych: 

a) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 
zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 
i ruchomych), 

b) projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach 
wojewódzkich, 

c) projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach 
wojewódzkich, 

d) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą 
i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro.  

3) Dopuszcza się inwestycje infrastrukturalne mające na celu 
niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji 
kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zostać wykazane zrównoważenie finansowe, 
trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 
z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów 
generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także 
z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta, oraz subwencji 
ze strony właściwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczyć wymierne i długofalowe korzyści 
społeczno-gospodarcze, w szczególności tworzenie nowych miejsc 
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pracy, poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.  

6) Przedsięwzięcia wspierające zrównoważoną turystykę, kulturę 
i dziedzictwo naturalne powinny stanowić cześć terytorialnej 
strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach działania nie będą finansowane projekty dotyczące 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 
festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotyczące budowy od 
podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.  

9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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 

22a. Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę 
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i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1594). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

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% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 100% 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

- 15% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 0% 

Projekty objęte pomocą publiczną - odpowiednio zależnie od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

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

Nie dotyczy 
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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 

 

Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 5.3.2  Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach 
przygranicznych 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych 
regionu 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zabytków objętych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

4) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 
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10. Typy projektów 1) Przebudowa53, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, 
służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu 
do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów 
prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego,  
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

3) Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej 
oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa 
kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element 
uzupełniający projektu. 

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich 
zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 
projektu. 

7) Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny 
element projektu.  

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia  
i porozumienia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 organizacje pozarządowe; 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych; 

 instytucje kultury; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 przedsiębiorstwa54. 

                                                      
53 Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca 
dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 12 z późn. zm.). 
54 Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji 
posiada województwa opolskiego, 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 publiczno-prywatnego).  
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane do mieszkańców i turystów województwa 
opolskiego 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

5 594 971,41 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 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 VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Obszary Przygraniczne  

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

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

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

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

1) W zakresie projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych 
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii - 
koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro.  

2) W ramach projektów mieszczących się w zakresie obszarów 
tematycznych: 
a) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 

zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 
i ruchomych), 

b) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą 
i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro.  

3) Dopuszcza się inwestycje infrastrukturalne mające na celu 
niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji 
kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zostać wykazane zrównoważenie finansowe, 
trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 
z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów 
generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także 
z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta, oraz subwencji 
ze strony właściwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczyć wymierne i długofalowe korzyści 
społeczno-gospodarcze, w szczególności tworzenie nowych miejsc 
pracy, poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.  

6) Przedsięwzięcia wspierające zrównoważoną turystykę, kulturę  
i dziedzictwo naturalne powinny stanowić cześć terytorialnej 
strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach działania nie będą finansowane projekty dotyczące 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 
festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotyczące budowy  
od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

9)  Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
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przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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 

22a. Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1594). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.  

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 
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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% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100% 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 0% 

Projekty objęte pomocą publiczną - odpowiednio zależnie od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 5.3.3  Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych 
regionu 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zabytków objętych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

4) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 

10. Typy projektów 1) Przebudowa55, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, 
służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu 
do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów 
prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, 
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

3) Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej 
oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa 
kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element 
uzupełniający projektu. 

                                                      
55 Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć 
parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba 
kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 12 z późn. zm.). 
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4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich 
zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 
projektu. 

7) Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji  i usług 
teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny 
element projektu.  

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych, 

 instytucje kultury 

 jednostki sektora finansów publicznych 

 przedsiębiorstwa56 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania skierowane do mieszkańców i turystów województwa 
opolskiego 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

2 363 079,92 euro 

                                                      
56 Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji 
posiada województwa opolskiego, 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 publiczno-prywatnego).  
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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 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 VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

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

1) W zakresie projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych 
wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii – 
koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro. 

2) W ramach projektów mieszczących się w zakresie obszarów 
tematycznych: 

a) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 
zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 
i ruchomych), 

b) projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach 
wojewódzkich, 

c) projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach 
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wojewódzkich, 

d) projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą 
i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty całkowite projektu nie mogą przekroczyć 2 mln euro.  

3) Dopuszcza się inwestycje infrastrukturalne mające na celu 
niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji 
kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zostać wykazane zrównoważenie finansowe, 
trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 
z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz 
przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników, 
a także z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta, oraz 
subwencji ze strony właściwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczyć wymierne i długofalowe korzyści 
społeczno-gospodarcze, w szczególności tworzenie nowych miejsc 
pracy, poprzez zwiększenie potencjału turystycznego.  

6) Przedsięwzięcia wspierające zrównoważoną turystykę, kulturę 
i dziedzictwo naturalne powinny stanowić cześć terytorialnej 
strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach działania nie będą finansowane projekty dotyczące 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 
festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotyczące budowy od 
podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.  

9) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 

Nie dotyczy 
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kwalifikowalnych 

21. Warunki 
uwzględniania 
dochodu 
w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1594). 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

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

- 85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 100% 

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 
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właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

- 15% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, 

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 0% 

Projekty objęte pomocą publiczną - odpowiednio zależnie od wysokości 
maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

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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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 wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

8) Długość wyremontowanej sieci wodociągowej  

10. Typy projektów 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).  

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 
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 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 przedsiębiorstwa57; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 organizacje pozarządowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

14 511 576,00 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 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. 

                                                      
57 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 publiczno-prywatnego). 



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

166 
 

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) Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów 
będzie: 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 Master Plan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG58, który 
zawiera listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach59 - 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. 

3) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 

Nie dotyczy 

                                                      
58 Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 
z 30.5.1991). 
59 Dokument zatwierdzony przez Ministra Środowiska w 08 września 2017 r., dostępny na stronie internetowej 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

http://www.kzgw.gov.pl/
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środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

21. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w 
projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki 
stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Dofinansowanie co do zasady nie będzie stanowiło pomocy publicznej. 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej dofinansowanie będzie 
udzielane w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
w ogólnym interesie gospodarczym. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami 
dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym – nie więcej niż 85%. 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 

85% 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami 

dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym 

interesie gospodarczym – nie więcej niż 85%. 
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beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami 
dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym – nie mniej niż 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 

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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Działanie 5.5 Ochrona powietrza60 

OPIS PODDZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 5.5 Ochrona powietrza 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 5: Obniżone poziomy zanieczyszczeń powietrza 
w województwie 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 

10. Typy projektów 1) Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do 
sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi 
pracami termomodernizacyjnymi. 

2) Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne 
wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi. 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 budynków jednorodzinnych, 

 budynków wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, 

 budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy, 
budynków użyteczności publicznej61. 

11. Typ beneficjenta  

 

 

 

 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia  
i porozumienia; 

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/   dla przedsięwzięć dotyczących sektora mieszkaniowego 

                                                      
60 Działanie ma charakter pilotażowy. Doświadczenia z jego realizacji będą źródłem informacji dla IZRPO WO 2014-
2020 do projektowania interwencji w obszarze ochrony powietrza i walki ze smogiem. 
61 Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065).  Z wykluczeniem budynków instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na 
lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci 
pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
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ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

realizowane projekty skierowane będą do właścicieli oraz 
mieszkańców budynków, w których wymieniane będą źródła 
ciepła,  

 dla przedsięwzięć dotyczących budynków użyteczności publicznej 
nie określono grup docelowych, tj. osób lub instytucji czy grup 
społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

Region Słabiej Rozwinięty 

13 400 000,00 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 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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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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. Na projekty dot.: 

 budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty,  

 budynków użyteczności publicznej,  

 budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy 

 Wnioskodawca składa osobne wnioski. 

2. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne 
możliwa jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej lub sieci gazowej na danym obszarze nie jest 
uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie. Natomiast w sytuacji,  
gdy przyłączenie do ww. sieci jest możliwe technicznie i racjonalne 
kosztowo wspierane będą wyłącznie przedsięwzięcia polegające 
na likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia 
(wymiana węzła cieplnego i urządzenia grzewczego) do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej. 

3. Na etapie składania wniosku do dokumentacji należy dołączyć 
oświadczenie Wnioskodawcy co do zgodności projektu z planem 
rozwoju sieci ciepłowniczej/gazowej na danym obszarze. 
Najpóźniej przed podpisaniem umowy należy dostarczyć opinię/e 
zakładów energetycznych/PSG lub inne równoważne dokumenty 
będące w posiadaniu Wnioskodawcy, dotyczące możliwości 
technicznych i ekonomicznych rozbudowy sieci na danym terenie 
w perspektywie np. 5 letniej. 

4. W zakresie przedsięwzięć dot. sektora mieszkaniowego warunkiem 
wstępnym przyjęcia projektu do dofinansowania jest oszacowanie 
przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła na 
podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, a w przypadku lokali i 
budynków stanowiących zasób gminy inwentaryzacji. Oszacowanie 
potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła należy przeprowadzić 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Na 
podstawie przeprowadzonego oszacowania Wnioskodawca 
ustala wartość projektu i wymagane wskaźniki. Pozyskane dane 



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

172 
 

powinny stanowić rzetelną podstawę do realizacji działań 
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. 

Obowiązujący wzór formularza ankiety/ inwentaryzacji w zakresie 
potrzeb wymiany źródeł ciepła  w ramach działania 5.5 Ochrona 

powietrza (dla budynków mieszkalnych) 62 stanowi Załącznik nr 7a do 
SZOOP EFRR.  
Ponadto ww. Ankieta stanowi obligatoryjny załącznik  
do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania  
5.5 Ochrona powietrza, a Wnioskodawca jest zobowiązany do jej 
dostarczenia najpóźniej na etapie oceny formalnej projektów.  

5. Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę energetyczną 
budynków/lokali mieszkalnych, oraz dostarczyć audyt 
energetyczny63/świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku64 w przypadku budynków użyteczności publicznej, w 
których planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła lub 
ich likwidacja celem podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej, 
nie później niż do zakończenia oceny formalnej projektów. 

6. W zakresie przedsięwzięć dot. budynków użyteczności publicznej 
po wykonaniu audytu energetycznego /certyfikatu charakterystyki 
energetycznej budynków użyteczności publicznej należy uzupełnić 
Załącznik nr 7b do SZOOP (EFRR) celem określenia wymaganych 
efektów rzeczowych i ekologicznych. 

7. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie 
minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku 
zgodnie ze Standardem minimum w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza, stanowiącym Załącznik nr 8a (dla sektora 
mieszkaniowego) oraz Załącznik 8b (dla budynków użyteczności 
publicznej) do SZOOP EFRR. 

                                                      
62 Minimalny zakres ankiety obejmować będzie: 

- charakterystykę budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informację czy przeprowadzono jego 
termomodernizację; 

- stosowane obecnie źródło ciepła i średnioroczne zużycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego 
kotła/pieca; 

- dane dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na danym obszarze; 
- informację nt. możliwości wykorzystania niskoemisyjnego źródła ciepła (zainteresowanie właściciela, 

możliwości techniczne). 
63 Audyt energetyczny musi zawierać wariantowość dotyczącą sposobu wymiany/likwidacji źródła ciepła. W celu 
udokumentowania oszczędności energii  konieczne jest sporządzenie również świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku ex post (w przypadku dostarczenia  audytu energetycznego ex post warunek również uznaje 
się za spełniony). 
64  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ex ante musi zawierać zalecenia dotyczące optymalnej pod 
względem kosztów  lub opłacalnej ekonomicznie poprawy  charakterystyki energetycznej budynku, lub wskazanie że 
nie ma potrzeby poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej. 
W celu udokumentowania oszczędności energii  konieczne jest sporządzenie również świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku ex post 
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8. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami 
i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wymieniane źródła 
ciepła powinny: 

- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy 
kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego 
ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią (jeśli dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw 
dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania 
urządzenia. 

9. Zakłada się, że w ramach montażu finansowego w przypadku projektów 
dot. budynków jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty max. 34% kosztów inwestycji stanowi 
dofinansowanie UE, pozostałe koszty stanowią wkład własny pochodzący 
z budżetu beneficjenta (gminy). W ramach wniesionego przez gminę 
wkładu możliwy jest udział finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego 
odbiorcy wsparcia. Zaleca się równy wkład powyższych podmiotów 
w mechanizm finansowania. Jednocześnie beneficjent udzielając 
wsparcie, może odstąpić od partycypacji środków mając na względzie 
sytuację finansową odbiorcy wsparcia i tym samym, pokryć w ramach 

inwestycji całość wkładu własnego.. 

10. Koszty niezbędnych prac termomodernizacyjnych nie mogą 
przekroczyć 20% wartości projektu (przy czym nie ma możliwości 
finansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach, w 
których nie będzie wymieniane/ likwidowane źródło ciepła). 

11. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz 
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (z wyłączeniem 
projektów dot. budynków użyteczności publicznej).  

12. Priorytetowo wspierane będą projekty, w których przewidziano 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i/lub wymianę 
systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne źródła 
ciepła. 

13. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia polegające na 
likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci 
ciepłowniczych lub sieci gazowych. 

14. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane  
na obszarach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne 
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poziomy stężeń dla jednego lub więcej niż jednego 
zanieczyszczenia powietrza – zgodnie z danymi zawartymi w 
„Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie opolskim” 
oraz/lub w „Programie ochrony powietrza (...)” – aktualnych na 
dzień ogłoszenia konkursu. 

15. Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO2) oraz pyłu 
zawieszonego PM10. 

Projekty, w których przewidziano wymianę istniejących pieców 
gazowych, uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku,  
gdy skutkować będą redukcją emisji CO2 o co najmniej 30%  
w odniesieniu do istniejących instalacji. 

16. Premiowane będą przedsięwzięcia, które w największym stopniu 
wpłyną na redukcję emisji CO2 przy jednocześnie jak najniższych 
nakładach finansowych. 

17. Premiowane będą przedsięwzięcia, które w największym stopniu 
wpłyną na redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10  
przy jednocześnie jak najniższych nakładach finansowych. 

18. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

 w przypadku budynków nienależących do Wnioskodawcy 
zobowiązanie przez Wnioskodawcę odbiorców końcowych do: 

a. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed 
realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą w zał. 8a - 
Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny 
energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza, a w przypadku budynków użyteczności 
publicznej wykonania przed realizacją projektu audytu 
energetycznego/ świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie 
z zasadami zał. 8a - Standard minimum zakresu 
przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w 
ramach działania 5.5 Ochrona powietrza), a w przypadku 
budynków użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z 
audytu energetycznego / świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - Standard 
minimum dla budynku użyteczności publicznej w ramach 
działania 5.5 Ochrona powietrza) – w sytuacji, gdy tego rodzaju 
konieczność wynika z ww. oceny; 

c. obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie 
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dofinansowanego systemu ogrzewania65.  

 w przypadku budynków należących do Wnioskodawcy 
zobowiązanie do: 

a. wykonania oceny energetycznej budynku przed realizacją 
projektu zgodnie z metodyką zawartą w zał. 8a - Standard 
minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej 
budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza, a w przypadku budynków użyteczności publicznej 
wykonania przed realizacją projektu audytu energetycznego/ 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie 
z zasadami zał. 8a - Standard minimum zakresu 
przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w 
ramach działania 5.5 Ochrona powietrza), a w przypadku 
budynków użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z 
audytu energetycznego/ świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - Standard 
minimum dla budynku użyteczności publicznej w ramach 
działania 5.5 Ochrona powietrza) – w sytuacji, gdy tego rodzaju 
konieczność wynika z ww. oceny; 

c. likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie 
dofinansowanego systemu ogrzewania66. 

Spełnienie powyższych warunków Wnioskodawca potwierdza 
poprzez złożenie oświadczeń, stanowiących obligatoryjny załącznik 
do wniosku o dofinansowanie projektu. 

19. Ze wsparcia wykluczone są budynki instytucji opiekuńczo-
pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z 
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczące 
opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami 
psychicznymi oraz nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

20. Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są w 
pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych dla 

                                                      
65 W przypadku budynków użyteczności publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 
może podjąć decyzję o odroczeniu terminu likwidacji kotła przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy końcowego do użytkowania 
głównie dofinansowanego systemu ogrzewania. 
66 W przypadku budynków użyteczności publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 
może podjąć decyzję o odroczeniu terminu likwidacji kotła przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy końcowego do użytkowania 
głównie dofinansowanego systemu ogrzewania. 
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przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

 

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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa  
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie będzie miało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1363). 

Pomoc publiczna może wystąpić również na etapie udzielania 
wsparcia przez beneficjenta. Zastosowanie wówczas będą miały 
odpowiednie rozporządzenia ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 
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24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

 projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty: 
34%  

 projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 
63%  

 projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

 

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 dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty: 
34%  

 projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 

63% 

 projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 

efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty: 

66% 

Jako wkład własny Beneficjenta wliczany jest również wkład 
wniesiony przez ostatecznych odbiorców wsparcia. 

 projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz zasobów 
mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 

37%  

 projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

27. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

Nie dotyczy 
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(jeśli 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 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 

195 234 765,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

 

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; 
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10)  Liczba wybudowanych obwodnic; 

11)  Długość wybudowanych obwodnic. 

10. Typy projektów 1) budowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie; 

2) przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie; 

3) budowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne; 

4) przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne. 

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

 Region Słabiej Rozwinięty 

151 300 000,00 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 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  IV Zwiększenie dostępności do transportowej 
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sieci europejskiej.  

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) 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 7b. 

5) Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać 
z Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2020 
(z perspektywą do 2025). 

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 połączenia67 z siecią TEN-T, 

                                                      
67 Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia drogi lokalnej należy postrzegać z punktu widzenia sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T i jej celów. Aby mówić o interoperacyjności, sieć TEN-T powinna istnieć, być w trakcie budowy 
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przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. 

8) Możliwa będzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych 
zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi 
lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach projektów 
komplementarnych OP VI do projektów głównych związanych 
z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach OP II, zgodnie 
z zapisami Umowy Partnerstwa. 

9) Realizowane inwestycje drogowe umożliwiają ruch pojazdów 
o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony. 

10) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 
konkursowej/pozakonkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu/Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i 
umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. 

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) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura 
wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja 

                                                                                                                                                                                
lub być przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Pod pojęciem „bezpośrednie” należy rozumieć 
drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio  z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w obecnej 
perspektywie finansowej siecią TEN-T Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można 
mówić jeżeli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub 
drogi ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już przebudowany i 
spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający do niego 
odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu 
sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką - 
zgodnie z dokumentem „Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT7. Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna 
Interpretacja” (s. 124). 
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o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% - w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 
lokalnych oraz projektów pozakonkursowych 

95 % - w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 
regionalnych 

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% - w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 

lokalnych 

95 % -  w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 

regionalnych.  

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie z BP – wysokość 

ewentualnego wsparcia określona zostanie co do zasady 

w Regulaminie konkursu. 

Tryb pozakonkursowy – zgodnie z % dofinansowania wskazanym 

w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów w ramach RPO WO 

2014-2020. 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 
lokalnych 

5 % - w przypadku projektów konkursowych dotyczących dróg 
regionalnych.  

Tryb pozakonkursowy – odpowiednio do pkt. 25, zgodnie 
z Pozakonkursową procedurą wyboru projektów w ramach RPO WO 
2014-2020. 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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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 

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  

- 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych; 

2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych; 

3) Pojemność zakupionych wagonów osobowych; 

4) Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 
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bezpieczeństwo. 

10. Typy projektów 1) Modernizacja68 sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej 
i przystankowej; 

2) Rewitalizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej 
i przystankowej; 

3) Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej 
kolejowej infrastruktury technicznej;  

4) 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 JST posiadające osobowość prawną; 

 podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

43 934 765,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

                                                      
68 Rozumiana jako większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające 
całkowite osiągi podsystemu, zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie kolejowym. 
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- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

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. 

6) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym 
w Pozakonkursowe procedurze wyboru projektu i umowie 
o dofinansowanie/decyzji o dofinansowanie. 
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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  

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 
wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o 
dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

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

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(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 – nie więcej niż 85% 

Pozostałe projekty 85%. 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie 
zbiorowym – nie więcej niż 85% 

Pozostałe projekty 85%. 
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budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

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 – nie mniej niż 15% 

Pozostałe projekty 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 

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 

  



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

wersja nr 46, październik 2020 r.  
 

191 
 

 

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 

98 616 779,00 euro 

5. Instytucja 
zarządzająca 

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

 
Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

OPIS PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej 

do wyzwań demograficznych regionu 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 
2) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 
3) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 1) 
4) Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2) 
5) Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i 

leczeniem COVID-19 (CV 3) 
6) Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) 
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7) Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-
19 (CV 7) 

8) Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych 
na COVID-19 (CV 8) 

9) Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią 
COVID-19 

10) Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do 
oznaczania koronawirusa i respiratory 

11) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19. 

10. Typy projektów 1) Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie69:  

a) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych  
w zakresie opieki nad matką i dzieckiem; 

b) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych  
w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami 
z niepełnosprawnościami; 

c) podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych70,  
w tym nowotworów złośliwych; 

d) podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie 
anestezjologii oraz intensywnej terapii, 

2) inwestycje w sprzęt medyczny/wyposażenie i sprzęt sanitarny (w tym 

m.in. respiratory, dozowniki tlenowe, urządzenia do tlenoterapii, 

inhalatory, pulsoksymetry, maseczki, urządzenia jednorazowego 

użytku, sprzęt ochronny,  testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 

itp.)  przyczyniający się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

systemów opieki zdrowotnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

wirusa COVID-19, 

3) inwestycje dotyczące tymczasowego dostosowania szpitali lub 
przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne jednostki służące 

                                                      
69 Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego pakietu 
kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy 
możliwych badań zleconych na  poziomie podstawowej opieki zdrowotnej).  Ponadto inwestycje realizowane 
w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, 
przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki 
środowiskowej. W ramach poddziałania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między 
innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, 
prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie 
IT (oprogramowanie, sprzęt). 
70 Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Załącznik nr 1 Diagnoza 
stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14. 
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przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

11. Typ beneficjenta  1) w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów 
leczniczych71 udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie 
geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej 
i hospicyjnej: 

- jednostki wykonujące działalność leczniczą,  

- jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej  
finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem tych, 
które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach 
PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to nie dotyczy szpitali 
ponadregionalnych posiadających  
w swoich strukturach oddziały geriatryczne); 

2) w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze 
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, tj.:  

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki 
budżetowe, 

- przedsiębiorcy,  

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach 
działalności leczniczej  

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do 
otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to 
nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich 
strukturach oddziały geriatryczne). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działania podejmowane w ramach poddziałania 10.1.1 skierowane 
zostaną do odbiorców usług infrastruktury zdrowotnej. 

W ramach inwestycji dotyczących COVID-19, podejmowanych w ramach PI 
9a, działania skierowane zostaną również do pracowników służb 
świadczących usługi zdrowotne. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) Region Słabiej Rozwinięty 

                                                      
71 Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), art.4. 
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regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

39 124 903,00 euro 

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

Koordynacja wsparcia udzielonego w zakresie usług zdrowotnych 
będzie realizowana poprzez uzgodniony przez Komitet Sterujący Plan 
działań w sektorze zdrowia. 

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, które opracowane zostaną w oparciu  
o rekomendacje określone  w Planie działania w sektorze zdrowia 
dla PI 9a. 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z 
innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:  

- Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia, w zakresie wzmocnienia strategicznej 
infrastruktury ochrony zdrowia dotyczącej infrastruktury szpitali 
ponadregionalnych  
i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie 
chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem 
oraz wsparcia infrastruktury systemu państwowego 
ratownictwa medycznego. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

- Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy świadomości 
zdrowotnej mieszkańców, poprawy jakości usług zdrowotnych 
oraz zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności systemu 
ochrony zdrowia. 

16. Instrumenty 
terytorialne 

OSI Depopulacja. 
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(jeśli 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) Projekty będą kwalifikowalne jeśli są zgodne z Planem działań 
w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Sterujący. 

2) Realizowane wsparcie będzie bazować na obecnej infrastrukturze 
i będzie służyć poprawie wydajności oraz zaspokojeniu lepszego 
dostępu do usług medycznych. 

3) W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do 
posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym 
okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu. 

4) Wspierane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane na 
podstawie zidentyfikowanych deficytów i potrzeb 
uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną 
(odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – 
w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych 
przez niego usług) oraz faktycznego zapotrzebowania i 
dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze 
z wykorzystaniem map zdrowotnych. 

5) Wydatki ponoszone w ramach projektów dotyczących 
infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej (w tym przygotowanie 
i ponoszenie w ich ramach wydatków) mogą być certyfikowane 
po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz 
rodzaju świadczeń zbieżnym tematycznie z zakresem danego 
projektu. 

6) Inwestycje dotyczące infrastruktury w kontekście opieki 
koordynowanej mające na celu wzmocnienie podstawowej opieki 
zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
środowiskowych form opieki (zarówno w kontekście 
deinstytucjonalizacji oraz tworzenia środowiskowych form 
opieki) mogą być współfinansowane od razu po przyjęciu przez 
Komitet Sterujący Planu działań (bez mapy potrzeb), pod 
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warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach 
umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji72.  

7) Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury 
do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne pod 
warunkiem, że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej.  

8) Promowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów 
z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, jak 
również wspierające rozwój opieki koordynowanej, 
z uwzględnieniem środowiskowych form opieki. 

9) Promowane będą projekty: efektywne kosztowo i realizowane 
przez podmioty, które wykazują największą efektywność 
finansową, przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy 
współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie 
reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, 
w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym 
sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących 
deficytów. 

10) Ze względu na przyjętą demarkację pomiędzy RPO WO i POIŚ, 
decyzją IZ RPO WO ze wsparcia wykluczone są podmioty 
lecznicze wobec których planowane jest przekształcenie w szpital 
kliniczny. 

11) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 
poddziałania określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO 
WO 2014-2020 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 
konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie 
o dofinansowanie. 

12) inwestycje w sprzęt medyczny/wyposażenie i sprzęt sanitarny 
związane z kryzysem dot. COVID-19 powinny być realizowane 
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami regionu i zostać 
uzgodnione z Wojewodą Opolskim. 

13) Roboty budowlane w zakresie tymczasowego dostosowania 
szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne 
jednostki będą miały wyraźny związek z zaistniałą sytuacją 
kryzysową dot. COVID-19. 

14) W przypadku działań związanych z COVID-19 odstępuje się od 
dotychczasowej procedury dot. wyboru projektów (tj. 
uzgadnianie przez Komitet Sterujący, zgodność z mapami potrzeb 
opieki zdrowotnej, uzyskanie opinii o celowości inwestycji). 

                                                      
72 Przedmiotowe odstępstwo obowiązuje wyłącznie do momentu publikacji map.  
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19. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach poddziałania 10.1.1 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, 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. 

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 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o 
dofinansowanie/decyzja o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 
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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)  

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

0% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

15% - dla działań pozostałych. 

 

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 
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31. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 

oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

OPIS PODDZIAŁANIA 

6. Nazwa poddziałania Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej 

do wyzwań demograficznych regionu 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

- 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi; 
2) Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia. 

10. Typy projektów73 1) Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów 
umożliwiających świadczenie usług społecznych w społeczności 
lokalnej74 na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu, w tym działania wspierające integrację rodzin75, 
w zakresie: 
a)  usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach 

dziennego domu opieki,  
b) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo  

w ramach domu pomocy społecznej76, innej placówki 
zapewniającej całodobową opiekę77, 

                                                      
73 Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddziałania 10.1.2 polega w szczególności na: adaptacji, remoncie lub 
przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku. 
74 Definicja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
75 Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania 
uzupełniające. 
76 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 54-66 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).  
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c) usług opiekuńczych/asystenckich  świadczonych w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu jako element uzupełniający kompleksowego 
projektu. 

2) Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych 

do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania 

wspierające integrację rodzin78, w formie: 

a) usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym 

przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów 

dziecięcych79, 

b) usług opieki dla dzieci do lat 6  świadczonych w lokalnej 

społeczności80 w ramach alternatywnych form opieki 

dziennej81. 

11. Typ beneficjenta  
 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją 

w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego82. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Odbiorcy usług infrastruktury opiekuńczej. 

                                                                                                                                                                                
77 Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 67-69 (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), mieszkania wspierane zgodne z definicjami zawartymi w  Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
78 Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania 
uzupełniające. 
79 Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. 
zm.). W szczególności dotyczy działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach. 
80 Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
81 Z wyłączeniem wsparcia edukacji przedszkolnej, które jest realizowane w ramach poddziałania 9.1.3 oraz 9.1.4. 
82 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce 
prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze 
stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany 
najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 
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13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

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

 Region Słabiej Rozwinięty 

15 331 407,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 
 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy jakości usług społecznych 

(w tym opiekuńczych) dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, z niepełnosprawnościami  i starszych. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Depopulacja. 

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 IP RPO WO 2014-2020 
(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki). 
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18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

1) Inwestycje EFRR83 w ramach poddziałania 10.1.2 dotyczące osób 
potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nie 
mogą obejmować dużych instytucji o charakterze opiekuńczo-
pobytowym  świadczących usługi długoterminowej pomocy dla 
osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych  oraz 
psychicznie chorych. 

2) Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej,  
deinstytucjonalizacji usług włączając formy stacjonarne.  

3) W ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 
10.1.2 można finansować jedynie infrastrukturę usług 
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej84, w której 
usługi są świadczone w sposób: 
a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości 

danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków 
odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu 
społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają 
pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami 
mieszkańców. 

4) Usługi opiekuńcze/ asystenckie świadczone w miejscu 

zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu są możliwe do realizacji jedynie jako część 

kompleksowego projektu. Wydatki na ten cel mogą stanowić 

jedynie mniejszą część budżetu projektu. 

5) Ze względu na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup 
docelowych dla zapewnienia efektywności wsparcia, 
podejmowane interwencje muszą mieć charakter 
zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy. 

6) Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, 
że: 
a) zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób;  
b) budowa infrastruktury na danym terytorium została 

potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów 
demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

                                                      
83 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego na lata 2014-2020. 
84 W rozumieniu definicji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnej z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. Limit nie 
dotyczy infrastruktury opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach typu projektu 2a. 
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7) Rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
i  wykluczeniem społecznym, wspierany ze środków EFRR, jest 
zgodny z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki 
instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz z kierunkami 
wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu 
i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

8) W ramach projektów możliwe jest finansowanie usług 
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach 
cross-financingu85, 

9) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część 
projektu z cross-financingiem może być objęta pomocą de 
minimis lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się 
możliwości łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu 
objętej cross-financingiem.  

10) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 
poddziałania określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO 
WO 2014-2020 niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 
konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie 
o dofinansowanie. 

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

W ramach poddziałania 10.1.2 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

                                                      
85 Zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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wydatków 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

 Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1620), 

 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). 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będą miały programy pomocowe:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1417) – w części dotyczącej pomocy na usługi 
doradcze. 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty objęte: 

a. regionalną pomocą inwestycyjną: 

 55% dla mikro, małych przedsiębiorstw, 

 45% dla średnich przedsiębiorstw. 
b. pomocą de minimis - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 

Projekty objęte: 

a) regionalną pomocą inwestycyjną: 

 55% dla mikro, małych przedsiębiorstw, 

 45% dla średnich przedsiębiorstw. 
b) pomocą de minimis - 70%. 
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kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

Projekty objęte: 

a) regionalną pomocą inwestycyjną: 

 45% dla mikro, małych przedsiębiorstw, 

 55% dla średnich przedsiębiorstw. 
b) pomocą de minimis - 30%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 
odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (pkt. 24). 

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 
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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 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 1: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 

stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach 

miejskich 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

2) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
3) Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich  
4) Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich 

10. Typy projektów Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów 
rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych 
Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji 
środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 

1) odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na 
zdiagnozowane problemy społeczne. Przedsięwzięcia 
inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą 
zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji 
niewymagających pozwolenia na budowę, bez których realizacja 
celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar 
rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji; 

2) przebudowa, remont i adaptacja86 zdegradowanych budynków, 
obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji 
użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. 
gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających 
poprawie  życia mieszkańców; 

3) tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii 
społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz 

                                                      
86 Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej 

funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, 
rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji. 
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zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników); 
4) realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym87 oraz wspierania dostępu do usług; 
5) inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury 

zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji88 ich 
do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w 
tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami; 

6) przebudowa, rozbudowa i adaptacja89 obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań 
chronionych lub wspomaganych polegająca jedynie na 
inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków 
mieszkalnych90. 

11. Typ beneficjenta  1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia  
i stowarzyszenia; 

2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 
3) przedsiębiorstwa91; 
4) jednostki sektora finansów publicznych; 
5) organizacje pozarządowe; 
6) kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów  

i związków wyznaniowych; 
7) szkoły wyższe; 
8) spółdzielnie mieszkaniowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 

Mieszkańcy zrewitalizowanych obszarów oraz podmioty działające na 

                                                      
87 Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 

88 Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej 
funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, 
rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji. 

89 J. w. 
90 Dotyczy zachowania demarkacji pomiędzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania rozwoju 

mieszkań chronionych lub wspomaganych, w ramach PI 9a możliwa jest interwencja EFRR wykraczająca poza części 
wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest możliwe w ramach PI 9b oraz CT4).  

91 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 publiczno-prywatnego). 
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wsparcia  rzecz pomocy i integracji społecznej. 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

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

 Region Słabiej Rozwinięty 

30 039 417,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

- 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 aktywnego włączenia, w tym 
z myślą o promowaniu równych szans, aktywnego uczestnictwa 
i zwiększeniu szans na zatrudnienie oraz w zakresie poprawy 
jakości usług społecznych (w tym opiekuńczych) dla osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji. 

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

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

 

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

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

1) Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty ujęte 
w Lokalnych lub Gminnych Programach Rewitalizacji, ujętych 
w wykazie prowadzonym przez IZRPO WO 2014-2020. 

2) Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające 
z programów rewitalizacji inicjowanych i koordynowanych przez 
władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji 
środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3) Inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem 
uzupełniającym działań społecznych i muszą odpowiadać na 
zdiagnozowane problemy społeczne. 

4) Premiowane będą działania mające na celu rozwój usług opieki 
środowiskowej oraz działania komplementarne w stosunku do 
działań realizowanych ze środków EFS. 

5) Działania mające na celu rewitalizację obszarów miejskich 
w regionie muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

6) W przypadku przedsięwzięć z zakresu kultury wysokość wsparcia 
nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

7) Wsparcie dla usług w formie mieszkań o charakterze 
wspomaganym będzie odbywało się zgodnie z założeniami 
europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki 
środowiskowej oraz zgodnie z wytycznymi ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego dotyczącymi realizacji CT 992. 

8) W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 
wspieranych występuje możliwość interwencji w części wspólne 
budynków mieszkalnych w tworzonych miejscach 
krótkookresowego pobytu93. 

9) Wsparcie w zakresie mieszkań chronionych jest realizowane 
zgodnie ze standardami, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 
Pozostałe formy mieszkań wspomaganych muszą spełniać 
definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności94. 

10) W ramach działania 10.2 wyodrębniona zostanie alokacja dla: 

 Opola i 4 ośrodków subregionalnych (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, 
Kluczbork, Nysa) oraz 

 pozostałych 30 miast województwa opolskiego. 

                                                      
92 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na 
lata 2014-2020. 
93 Tamże. 
94 Tamże. Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 
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11) Wydatki związane z budową nowej infrastruktury nie mogą 
stanowić wyłącznego kosztu projektu. 

12) Preferencje otrzymają projekty realizowane na terenie miasta 
wskazanego w dokumencie pn. Identyfikacja Obszarów 
Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), 
Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim95. 

13) W przypadku typu projektu nr 2 wymienionego w wierszu 10. 
Typy projektów możliwa jest budowa nowych budynków, przy 
czym taka inwestycja nie może być samodzielnym projektem. 

14) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

W ramach działania 10.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało 
z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania 
założonych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 

1) Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 

                                                      
95 Miasta w największym stopniu tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Patrz: s. 89 w dokumencie. 
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pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U 
poz. 1208), 

2) 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. poz. 488). 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będzie miał program pomocowy:  

 rozporządzenie 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. 
poz. 488); 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, lecz nie więcej niż: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1208), 

 W ramach pomocy de minimis  - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 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)  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, lecz nie więcej niż: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95%, w tym maksymalny 
udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu 10% 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 
100 %, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208), 

 W ramach pomocy de minimis  - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, lecz nie mniej niż: 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 5%, 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych  
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kwalifikowalnych  0 %, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208), 

 W ramach pomocy de minimis  - 30%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 

odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (pkt. 24). 

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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Działanie 10.3 E-usługi publiczne                                                                                     

OPIS DZIAŁANIA  

6. Nazwa działania Działanie 10.3 E-usługi publiczne 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Cel szczegółowy 4: Większa dostępność e-usług publicznych 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

1) Liczba osób korzystających z usług on-line 

9. Lista wskaźników 
produktu 

1) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 3: 
a) liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 
b) liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
2) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 

publicznego 
3) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego 

10. Typy projektów 1) Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-
administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji 
przestrzennej.  

2) Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także 
zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci 
cyfrowej do tych zasobów. 

3) Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach 
publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 
dokumentów itp.).  

11. Typ beneficjenta   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia 
i stowarzyszenia;  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; 

 administracja rządowa zespolona i niezespolona; 

 przedsiębiorstwa96; 

 szkoły wyższe; 

                                                      
96 Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji 
posiada województwo opolskie, powiat, gmina, 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 publiczno-prywatnego). 
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 jednostki naukowe; 

 organizacje pozarządowe. 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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) 

Region Słabiej Rozwinięty 

8 239 865,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:  

 Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, w zakresie 
wsparcia podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych; 

 Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem e-usług publicznych. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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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) Projekty weryfikowane będą zgodnie z kryteriami opartymi 
o dostępne rekomendacje Zespołu ds. koordynacji, powołanego 
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   

2) Premiowane będą projekty zapewniające współdziałanie 
z projektami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007-
2013. 

3) Realizowane przedsięwzięcia powinny wykazywać kompatybilność 
i komplementarność z projektami realizowanymi w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
a także interoperacyjność z już realizowanymi bądź planowanymi 
do realizacji projektami dot. e-administracji. 

4) Finansowane będą projekty, dla których zapewniona będzie 
gotowość legislacyjna niezbędna do osiągnięcia zaplanowanych 
celów. Wymagana jest rzetelna analiza kosztów i korzyści 
pozwalająca oszacować społeczno-ekonomiczną stopę zwrotu. 

5) Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę (tj. sprzęt, 
wyposażenie) możliwe jest jedynie, o ile warunkuje to realizację 
celów projektu, a dokonana analiza wykaże niedostępność 
zasobów w ramach administracji publicznej. 

6) Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych 
świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji 
Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności 
oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych 
platformach (P197 i P298). 

7) W ramach PI 2c wspierane będą projekty, które będą miały 
pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości i uproszczenie 
działań administracyjnych, efektywność kosztową oraz pozytywne 
odziaływanie na środowisko. 

8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

                                                      
97 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 
98 Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych. 
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w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

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

W ramach działania 10.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało 
z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa 
o dofinansowanie. 

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

Pomoc inwestycyjna na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 52).  

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). 

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

będzie miał program pomocowy:  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
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regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 488); 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  
zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020 (Dz. U. poz. 52). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 70%   

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 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)  

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  
zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020 (Dz. U. poz. 52). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 70%, 

 W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 
100%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%   

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%, 

 Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

 Projekty objęte pomocą de minimis – 30%, 

   W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 
0%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – 
odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 
(pkt. 24). 

27. Minimalna 
i maksymalna wartość 

Nie dotyczy 
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projektu (PLN) 

(jeśli 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 

 

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej                                                                                     

OPIS DZIAŁANIA 

6. Nazwa działania Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

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 
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4) Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki 

10. Typy projektów 1) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe 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. 

11. Typ beneficjenta  Podmioty działające w obszarze kształcenia zawodowego  
i ustawicznego: 
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną (niewymienione wyżej). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 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 

5 881 187,00 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 ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 
Partnerstwa. 

Komplementarność z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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- 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 

- 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. 

16. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

OSI Depopulacja. 

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). 

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) 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) Preferowane będą projekty z uwzględnieniem branż mających 
strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie 
krajowym i regionalnym, identyfikowanych w dokumentach 
strategicznych lub definiujących inteligentne specjalizacje (m.in. 
RSIWO2020). 

3) Preferowane będą kierunki kształcenia związane z nowoczesnymi 
technologiami, w tym z procesami cyfryzacji przemysłu. 

4) Projekt będzie realizowany w efekcie porozumienia partnerów. 
5) Wsparcie infrastrukturalne szkolnictwa zawodowego 

odzwierciedlać będzie trendy demograficzne województwa 
opolskiego. 

6) 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 z niepełnosprawnościami. 

7) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektu niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla działania 10.4 określone są w pozostałych 
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dokumentach IZRPO WO niezbędnych dla przeprowadzenia 
procedury pozakonkursowej, w tym wezwaniu IZRPO WO 2014-
2020 do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz decyzji 
o dofinansowaniu. 

8) Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania określone są 
w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezbędnych 
dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym 
w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i decyzji 
o dofinansowanie. 

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

W ramach działania 10.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie wynikało 
z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych 
celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

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 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Pozakonkursowa procedura wyboru projektu 
i decyzja o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 
systemu zaliczek 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa  
o dofinansowanie. 

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

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie będzie 
miała 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). 
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24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85 %  

Projekty objęte pomocą de minimis – 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)  

85 %  

Projekty objęte pomocą de minimis – 70% 

26. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15 % 

Projekty objęte pomocą de minimis – 30% 

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 Nie dotyczy 
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wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

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) 

RPO WO 

2014 - 

2020 

P
ri

o
ry

te
t 

In
w

e
st

yc
yj

n
y

 

K
at

eg
o

ri
a 

re
gi

o
n

u
 

Wsparcie UE 
Wkład 

krajowy 
Krajowe środki publiczne 

Krajowe 

środki 

prywatne 

Finansowanie 

ogółem 

Szacow

any 

poziom 

cross-

finansin

gu (%) 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Udział 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do 

całkowitej 

kwoty 

wsparcia UE 

Wkład 

EBI 

ogółem FS EFRR EFS ogółem ogółem 
budżet 

państwa 

budżet 

województwa 

budżet 

pozostałych jst 
inne Wsparcie UE Wsparcie UE 

a=b+c+d b c d e=f+k f=g+h+i+j g h i j k l=a+e m n=a-o o 
p=o/a*100

% 
q 

OP1   
58 381 822,00 0 58 381 822,00 0 37 529 560,00 2 039 349,00 0 93 728,00 138 857,00 1 806 764,00 35 490 211,00 95 911 382,00 - 69 920 000,00 3 680 000,00 5% 0 

Działanie 

1.1 
1b  

43 755 638,00 0 43 755 638,00 0 34 948 468,00 232 585,00 0 93 728,00 138 857,00 0 34 715 883,00 78 704 106,00 10%    0 

Działanie 

1.2 
1a  14 626 184,00 0 14 626 184,00 0 2 581 092,00 1 806 764,00 0 0 0  1 806 764,00 774 328,00 17 207 276,00 0%    0 

OP 2   
90 478 513,00 0 90 478 513,00 0 19 299 963,00 2 172 986,00 0 299 076,00 1 873 910,00 0,00 17 126 977,00 109 778 476,0

0 

- 80 655 000,00 4 245 000,00 5% 0 

Działanie 

2.1 
3c  

65 812 070,00 0 65 812 070,00 0 13 221 457,00 0 0 0 0 0 13 221 457,00 79 033 527,00 0%    0 

Poddział

anie 

2.1.1 

3c  
46 944 362,00 0 46 944 362,00 0 5 135 295,00 0 0 0 0  0 5 135 295,00 52 079 657,00 10%    0 

Poddział

anie 

2.1.2 

3c  
8 700 000,00 0 8 700 000,00 0 3 728 572,00 0 0 0  0  0  3 728 572,00 12 428 572,00 10%    0 

Poddział

anie 

2.1.3 

3c  
8 000 000,00 0 8 000 000,00 0 3 428 572,00 0 0 0 0  0  3 428 572,00 11 428 572,00 10%    0 

Poddział

anie 

2.1.4 

3c  
2 167 708,00 0 2 167 708,00 0 929 018,00 0 0 0 0  0  929 018,00 3 096 726,00 10%    0 
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Działanie 

2.2 
3a  

9 347 734,00 0 9 347 734,00 0 1 649 602,00 1 649 602,00 0 0 1 649 602,00  0 0 10 997 336,00 0%    0 

Poddział

anie 

2.2.1 

3a  
3 600 510,49 

 

0 3 600 510,49 

 

 

0 635 385,00 

 

635 385,00 

 

 

0  0 635 385,00 

 

0 0 4 235 895,49 

 

0%    0 

Poddział

anie 

2.2.2 

3a  
4 636 920,08 

 

0 4 636 920,08 

 

0 818 281,00 

 

818 281,00 

 

0 0 818 281,00 

 

0 0 5 455 201,08 

 

0%    0 

Poddział

anie 

2.2.3 

3a  
1 110 303,43 0 1 110 303,43 0 195 936,00 195 936,00 0 0 195 936,00 0 0 1 306 239,43 0%    0 

Działanie 

2.3 
3a  

8 473 824,00 0 8 473 824,00 0 1 495 381,00 523 384,00 0 299 076,00 224 308,00 0,00 971 997,00 9 969 205,00 0%    0 

Działanie 

2.4 
3b 

słabi

ej 

rozw

inięt

y 

6 844 885,00 0 6 844 885,00 0 2 933 523,00 0 0 0 0 0 2 933 523,00  9 778 408,00 0%    0 

OP3  

127 592 192,0

0 

0 127 592 192,0

0 

0 36 223 781,00 31 419 873,00 0 282 000,00 30 971 990,00 165 883,00 4 803 908,00 163 815 973,0

0 

- 121 

855 000,00 

9 145 000,00 7% 1 

481 17

8,00 

 

Działanie 

3.1 
4e 

88 592 192,00 0 88 592 192,00 0 29 341 426,00 27 053 107,00 0 0 27 053 107,00 0,00 2 288 319,00 117 933 618,0

0 

0%     

1 481 1

78,00 

 
Poddział

anie 

3.1.1 

4e 

40 382 084,00 0 40 382 084,00 0 13 460 695,00 11 172 376,00 0 0 11 172 376,00 0,00 2 288 319,00 53 842 779,00 0%    0 

Poddział

anie 

3.1.2 

4e 

47 642 192,00 0 47 642 192,00 0  15 880 731,00 15 880 731,00 0 0  15 880 731,00  0,00 0 63 522 923,00 0%    1 

481 17

8,00 

 Poddział

anie 

3.1.3 

4e 

567 916,00 0 567 916,00 0 0 0 0 0 0 0 0 567 916,00 0%    0 

Działanie 

3.2 

 

4c 

 

29 000 000,00 0 29 000 000,00 0 5 117 649,00 4 366 766,00 0 282 000,00 3 918 883,00 165 883,00 750 883,00 34 117 649,00 0%    0 

Poddział

anie 

3.2.1 

4c 

15 500 000,00 0 15 500 000,00 0  2 735 295,00 2 707 942,00 0 0 2 707 942,00 0,00 27 353,00 18 235 295,00 0%    0 

Poddział

anie 

3.2.2 

4c 9 400 000,00 0 9 400 000,00 0 1 658 824,00 1 658 824,00 0 282 000,00 1 210 941,00 165 883,00 0 11 058 824,00 
0%    0 
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Poddział

anie 

3.2.3 

4c 
4 100 000,00 0 4 100 000,00 0 723 530,00 0 0 0 0  0  723 530,00 4 823 530,00 0%    0 

Działanie 

3.3 
4a 

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0%    0 

Działanie 

3.4 
4b 10 000 000,00 0 10 000 000,00 0 1 764 706,00 0 0 0 0 0 1 764 706,00 11 764 706,00 10% 

   

0 

OP 4 

 

20 537 266,00 0 20 537 266,00 0 3 931 190,00 3 853 543,00 0 0 3 853 543,00  0 77 647,00 24 468 456,00 - 21 850 000,00 1 150 000,00 5% 0 

Działanie 

4.1 
5b 17 891 236,00 0 17 891 236,00 0 3 578 248,00 3 578 248,00 0 0 3 578 248,00 0 0 21 469 484,00 10% 

   

0 

Działanie 

4.2 
5b 2 646 030,00 0 2 646 030,00 0  352 942,00 275 295,00 0 0 275 295,00 0 77 647,00 2 998 972,00 10% 

   

0 

OP 5 

 

88 311 576,00 0 88 311 576,00 0 39 231 462,00 35 077 023,00 0 2 541 177,00 30 917 259,00 1 618 587,00 4 154 439,00 
127 543 038,0

0 
- 73 192 000,00 5 508 000,00 7% 

1 

597 09

4,00 

Działanie 

5.1 
6d 28 800 000,00 0 28 800 000,00 0 5 082 354,00 4 879 060,00 0 2 541 177,00 2 236 236,00 101 647,00 203 294,00 33 882 354,00 0% 

   

0 

Działanie 

5.2 
6a 11 000 000,00 0 11 000 000,00 0 1 941 179,00 1 455 884,00 0 0  1 397 648,00 58 236,00 485 295,00 12 941 179,00 0% 

   
0 

Działanie 

5.3 
6c 20 600 000,00 0 20 600 000,00 0,00 3 635 296,00 2 770 623,00 0 0 2 592 353,00 178 270,00 864 673,00 24 235 296,00 0% 

   

 1 

597 09

4,00 

Poddział

anie 

5.3.1 

6c 12 641 948,67 0 12 641 948,67 0,00 2 230 933,00 1 784 747,00 0 0 1 673 200,00 111 547,00 446 186,00 14 872 881,67 0% 
   

894 41

4,00 

Poddział

anie 

5.3.2 

6c 

 

5 594 971,41 

 

0 5 594 971,41 0,00 987 348,00 789 878,00 0 0 789 878,00 0 197 470,00 6 582 319,41 0% 
   

0,00 
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Poddział

anie 

5.3.3 

6c 
2 363 079,92 

 
0 2 363 079,92 0 417 015,00 195 998,00 0 0 129 275,00 66 723,00 221 017,00 2 780 094,92 0% 

   

702 

680,00 

Działanie

5.4 
6b 14 511 576,00 0 14 511 576,00 0 2 560 867,00 2 560 867,00 0 0 1 280 433,00 1 280 434,00 0 17 072 443,00 0% 

   

0 

Działanie 

5.5 
6e 13 400 000,00 0 13 400 000,00 0 26 011 766,00 23 410 589,00 0 0 23 410 589,00 0 2 601 177,00 39 411 766,00 0% 

  
 0 

OP 6  
195 234 765,0

0 
0 

195 234 765,0

0 
0 34 453 194,00 34 450 694,00 12 051 343,00 13 313 615,00 4 376 472,00 4 709 264,00 2 500,00 

229 687 959,0

0 
0% 

183 

710 000,00 
12 290 000,00 6% 

1 

553 20

1,00 

Działanie 

6.1 
7b 

151 

300 000,00 
0 

151 

300 000,00 
0 26 700 000,00 26 700 000,00 12 051 343,00 10 272 185,00 4 376 472,00 0 0 

178 

000 000,00 
0% 

   
1 

553 20

1,00 

Działanie 

6.2 
7d 43 934 765,00 0 43 934 765,00 0 7 753 194,00 7 750 694,00 0 3 041 430,00 0 4 709 264,00 2 500,00 51 687 959,00 0% 

   
0 

OP 10  

 

98 616 779,00 0 98 616 779,00 0 44 310 163,00 35 103 629,00 3 978 103,00 134 921,00 24 664 301,00 6 326 304,00 9 206 534,00 
142 926 942,0

0 
- 87 221 738,00 4 731 175,00 5% 

766 

670,00 

Działanie 

10.1 
9a 54 456 310,00 0 54 456 310,00 0 11 778 795,00 4 687 372,00 0 0 1 822 867,00 2 864 505,00 7 091 423,00 66 235 105,00 10% 

   
0 

Poddział

anie 

10.1.1 

9a 39 124 903,00 0 39 124 903,00 0 5 208 192,00 4 687 372,00 0 0 1 822 867,00 2 864 505,00 520 820,00 44 333 095,00 10% 
   

0 

Poddział

anie 

10.1.2 

9a 15 331 407,00 0 15 331 407,00 0 6 570 603,00 0 0 0 0 0 6 570 603,00 21 902 010,00 10% 
   

0 

Działanie 

10.2 
9b 30 039 417,00 0 30 039 417,00 0 30 039 417,00 28 215 125,00 3 978 103,00 0  21 109 664,00 3 127 358,00 1 824 292,00 60 078 834,00 10% 

   766 

670,00 

Działanie 

10.3 
2c 8 239 865,00 0 8 239 865,00 0 1 454 094,00 1 163 275,00 0  0 828 834,00 334 441,00 290 819,00 9 693 959,00 10% 

   0 
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Działanie 

10.4 
10 

5 881 187,00 0 5 881 187,00 0 1 037 857,00 1 037 857,00 0 134 921,00  902 936,00 0 0 6 919 044,00 10%    0 

OGÓŁEM 679 

152 913,00 

0,00 679 

152 913,00 

0,00 214 979 313,0

0 

 

144 117 097,0

0 

 

16 029 446,00 16 664 517,00 

 

96 796 332,00 

 

 

14 626 802,00 

 

70 862 216,00 

 

894 132 226,0

0 

 

 

- 

638 

403 738,00 

40 749 175,00 6%  5 398 1

43,00 

 

 

0 

 

 

 

RAZEM EFRR 679 

152 913,00 

0,00 679 

152 913,00 

0,00 214 979 313,0

0 

144 117 097,0

0 

16 029 446,00 16 664 517,00 

 

96 796 332,00 14 626 802,00 

 

70 862 216,00 894 132 226,0

0 

 

- 

638 

403 738,00 

40 749 175,00 6%  5 398 1

43,00 

 

0 
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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 2014-2020 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 Działanie Fundusz 
Indykatywna 
alokacja UE 

(euro) 

Metoda 
preferencji* 

II Konkurencyjna 
gospodarka 

2.2 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na rzecz 
gospodarki 

EFRR 9 347 734 

Premiujące 
punktowe 
kryteria wyboru 
projektów 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 
biznesu 

EFRR 8 473 824 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

III Gospodarka 
niskoemisyjna 

3.1 Strategie niskoemisyjne EFRR 88 592 192 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

3.2 Efektywność 
energetyczna 

EFRR 29 000 000 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 
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Oś priorytetowa Działanie Fundusz 
Indykatywna 
alokacja UE 

(euro) 

Metoda 
preferencji* 

V Ochrona 
środowiska, 
dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 

5.3 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i kultury 

EFRR 20 600 000 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

5.4 Gospodarka wodno-
ściekowa 

EFRR 14 511 576 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

VI Zrównoważony 
transport na rzecz 
mobilności 
mieszkańców 

6.1 Infrastruktura drogowa EFRR 151 300 000 

Premiujące 
punktowe 
kryteria wyboru 
projektów 

X Inwestycje w 
infrastrukturę 
społeczną 

10.1 Infrastruktura 
społeczna na rzecz 
wyrównania nierówności w 
dostępie do usług 

EFRR 54 456 310 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

10.2 Inwestycje wynikające 
z Lokalnych Planów 
Rewitalizacji 

EFRR 30 039 417 
Dodatkowe środki 
z budżetu 
państwa 

10.3 E-usługi publiczne EFRR 8 239 865 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

10.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

EFRR 5 881 187 
Koordynacja 
naborów 
wniosków 

*- 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, 
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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 Opolu99.  

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 4 636 920,08 5 455 201,08 

III Gospodarka 
niskoemisyjna 

3.1.2 Strategie 
niskoemisyjne 
w Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 47 642 192,00 63 522 923,00 

3.2.2 Efektywność 
energetyczna w budynkach 
publicznych Aglomeracji 
Opolskiej 

EFRR 9 400 000,00 11 058 824,00 

V Ochrona 
środowiska, 
dziedzictwa 
kulturowego  
i naturalnego 

5.3.3 Dziedzictwo 
kulturowe i kultura w 
Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 2 363 079,92 2 780 094,92 

IX Wysoka jakość 
9.1.2 Wsparcie kształcenia 
ogólnego w Aglomeracji 

EFS 8 000 000 9 411 765 

                                                      
99 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. 
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Oś priorytetowa Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Alokacja UE 
przeznaczona 

na ZIT 
(euro) 

Finansowanie 
ogółem  
(EUR) 

edukacji Opolskiej 

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 

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.  
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B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

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. Na potrzeby oszacowania alokacji 

dedykowanej OSI Depopulacja do OSI włączono działania realizowane na obszarze całego 

województwa, które spójne są z pakietami Programu Specjalnej Strefy demograficznej 
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w Województwie Opolskim. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z Programem SSD spójne są 

także działania RPO WO 2014-2020 planowane do realizacji w ramach pozostałych OSI. 

W związku z powyższym kolorem szarym we wszystkich tabelach rozdziału IV wyróżniono 

działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, które są spójne z Programem SSD. 

B.4.2.1 Alokacja i wkład krajowy 

Oś 
priorytetowa 

Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 
ogółem 
(euro) publiczny prywatny 

I Innowacje w 
gospodarce 

1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach 

EFRR 258 193 34 715 883 78 704 106 

II 
Konkurencyjna 
gospodarka 

2.1.1  
Nowe produkty i usługi 

EFRR 0 5 135 295 52 079 657 

2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 

EFRR 0 3 728 572 12 428 572 

2.2.1 Przygotowanie  
terenów inwestycyjnych 

EFRR 
635 385 

 
0 

4 235 895,49 

 

2.4 Współpraca  
gospodarcza i promocja 

EFRR 0 2 933 523 9 778 408 

VII 
Konkurencyjny 
rynek pracy 

7.1 Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez pracy 
realizowana przez PUP 

EFS 7 785 385 0 51 902 562 

7.2 Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez pracy 

EFS 773 296 193 324 6 444 129 

7.3 Zakładanie 
działalności gospodarczej 

EFS 2 298 897 513 783 18 751 197 

7.4 Wydłużanie 
aktywności zawodowej 

EFS 800 978 191 970 6 619 650 

7.6 Godzenie życia 
prywatnego i 
zawodowego 

EFS 628 534 419 022 6 983 705 

VIII Integracja 
społeczna 

8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych 

EFS 7 888 406 2 771 602 71 066 719 
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Oś 
priorytetowa 

Działanie/ poddziałanie Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 
ogółem 
(euro) publiczny prywatny 

i społecznych 

IX Wysoka 
jakość 
edukacji 

9.1.1 Wsparcie  
kształcenia ogólnego 

EFS 1 960 504 140 036 14 003 598 

9.1.3 Wsparcie edukacji 
przedszkolnej 

EFS 1 090 967 272 742 9 091 387 

9.1.5 Programy pomocy 
stypendialnej 

EFS 274 755 0 1 831 700 

9.2.1 Wsparcie 
kształcenia zawodowego 

EFS 3 712 633 128 022 25 604 365 

9.3 Wsparcie kształcenia 
ustawicznego 

EFS 399 577 764 241 7 758 786 

X Inwestycje w 
infrastrukturę 
społeczną 

10.1.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki 
zdrowotnej mieszkańców 
regionu 

EFRR 4 687 372 520 820 44 333 095 

10.1.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

EFRR 0 6 570 603 21 902 010 

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 
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Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 
ogółem 
(EUR) publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 
gospodarka 

2.1.3 Nowe 
produkty i usługi  
w MSP na 
obszarach 
przygranicznych 

EFRR 0 
3 

428 572,00 
11 428 572,00 

2.2.3 
Przygotowanie 
terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach 
przygranicznych 

EFRR 195 936,00 0,00 1 306 239,43 

V Ochrona 
środowiska, 
dziedzictwa 
kulturowego  
i naturalnego 

5.3.2 Dziedzictwo 
kulturowe i kultura 
na obszarach 
przygranicznych 

EFRR 789 878,00 197 470,00 6 582 319,41 

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 obszarów 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 

Oś priorytetowa  
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 
ogółem 

publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 
gospodarka 

2.2.1 Przygotowanie 
terenów 
inwestycyjnych  

EFRR 635 385,00 0,00 4 235 895,49 

III Gospodarka 
niskoemisyjna 

3.1.1 Strategie 
niskoemisyjne 
w miastach 

EFRR 11 172 376 2 288 319 53 842 779 
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Oś priorytetowa  
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundusz 

Szacunkowy wkład 
krajowy (euro) 

Finansowanie 
ogółem 

publiczny prywatny 

subregionalnych 

3.2.1 Efektywność 
energetyczna w 
budynkach 
publicznych 

EFRR 2 707 942 27 353 18 235 295 
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V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO100 

 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 818); 

 Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020; 

                                                      
100 Aktualne wersje wytycznych Ministerstwa Rozwoju dostępne są na stronie internetowej: Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

http://www.miir.gov.pl/
http://www.miir.gov.pl/
http://www.rpo.opolskie.pl/
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 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 

lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020; 

 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. 
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VI. Wykaz skrótów 

CT Cel tematyczny  

COVID-19 Choroba zakaźna wywoływana wirusem SARS-CoV-2 
(koronawirus) 

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 

IZRPO WO  

IZ 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Opolskiego 2014-2020 

KOP Komisja Oceny Projektów 

KM RPO WO 2014-
2020 

KM RPO WO 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego 2014-2020 

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 

 


