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Odpowiadając na wniosek DPO-I.410.14.2020.AB z 16.12.2020 r., w sprawie 
uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie art. 
47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), konieczności przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” informuję, co 
następuje.

Analiza przedłożonego projektu oraz uzasadnienia zawierającego informacje 
o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy wykazała, że przedmiotowy 
dokument stanowi aktualizację dla obowiązującego „Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” i wprowadza zmiany polegające na:

 wprowadzeniu zapisów merytorycznych będących konsekwencją notyfikacji zmian
    finansowych w ramach RPO WO 2014-2020 v.5 przez KE (24 kwietnia 2020 r. KE 

notyfikowała zmiany w systemie SFC), mających na celu niwelowanie skutków 
pandemii COVID-19 w poszczególnych obszarach, przy udziale środków RPO WO 
2014-2020;

 zmianach finansowych – zmiana wysokości alokacji wynika z przesunięć alokacji 
pomiędzy osiami priorytetowymi. Przesunięcia alokacji nie powodują zmian 
zakresu interwencji Programu, a wszystkie przesunięcia alokacji dotyczą zestawu 
kategorii interwencji ujętych w Programie zatwierdzonym przez KE w grudniu 
2014r. i uzgodnionym w ramach procedury OOŚ;

 dodaniu wskaźników monitorujących zadania związane z walką i 
przeciwdziałaniem skutkom COVID-19;

 zmianach wskaźnikowych wynikających ze zmian finansowych i merytorycznych –
    dostosowaniu docelowych wartości wskaźników planowanych do realizacji w 

związku ze zmniejszeniem/zwiększeniem alokacji w poszczególnych obszarach 
interwencji. Zmiany wskaźnikowe nie powodują zmian zakresu interwencji 
programu;

 zmianach wskaźnikowych niepowiązanych ze zmianami finansowymi –
obniżeniu/zwiększeniu docelowych wartości wskaźników w wyniku weryfikacji 
założeń przyjętych na etapie programowania. 

Zmiany wprowadzone w wersji 6 RPO WO 2014-2020 mają w większości na celu 
niwelowanie skutków pandemii COVID-19 w poszczególnych obszarach, przy udziale 
środków RPO WO 2014-2020 w tym: wsparcie działań skierowanych w kierunku opolskich 
MSP, wsparcia uczniów i nauczycieli w nauce w formie zdalnej, wsparcie szpitali i nie mają 
powiazań z problemami ochrony środowiska.

Równocześnie wskazano, że zadania przewidziane w ramach ww. aktualizacji nie 
wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a ich realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 



Wobec powyższego, stwierdzono brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.
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