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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 47 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3851/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. 

 

Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 
(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  

Karta Działania 10.2 Inwestycje 
wynikające z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

10 Typy projektów 

9b 

Wprowadzenie nowego typy projektów w brzmieniu: 

3) przebudowa, remont i adaptacja1 budynków, obiektów, 

terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji 

obiektów sportowych2, w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców; 

Wprowadzenie nowego typu 
projektów wynika ze zgłaszanego 
IZ RPO WO 2014-2020 
zapotrzebowania gmin miejskich 
dotyczącego rewitalizacji w 
zakresie infrastruktury sportowej. 

                                                           
1 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. 
2 Za obiekt sportowy uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych,  tzn. do zbiorowego lub 

indywidualnego doskonalenia sprawności i  kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i rozrywki. Obiektami sportowymi są np. centra sportowo-rekreacyjne, hale 

widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią / trawą syntetyczną, boiska 
wielofunkcyjne, boiska do hokeja na trawie, boiska gruntowe, zespoły boisk, pola golfowe, tzw. „Orliki,” stadiony sportowe, stadiony żużlowe, stadiony zimowe,  obiekty 
zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, siłownie (w tym na świeżym powietrzu), zespoły pokoi gościnnych towarzyszących sportowi, przystanie wodne, 
kąpieliska, baseny, kryte pływalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, sauny, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego  i pływającego, sztuczne lodowiska, 
lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki linowe, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie. 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 
(jeśli 

dotyczy) 
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2.  

Karta Działania 10.2 Inwestycje 
wynikające z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

9b 

Usunięto zapis w brzmieniu: 

„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.” 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020 
w związku z planowanym  
naborem. 

3.  

Karta Działania 10.2 Inwestycje 
wynikające z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

9b 

Dodano zapis w brzmieniu: 

13) W przypadku typu projektu nr 3 wymienionego w wierszu 10 
Typy projektów, projekty dotyczące nowych inwestycji mogą 
być realizowane tylko w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. 

Doprecyzowanie zapisów w 
 związku z nowym typem 
projektów. 

 
 

 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole,  25 listopad 2020 r. 


