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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 48 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4236/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

Lp. 

 

Lokalizacja w 
dokumencie 

PI 
(jeśli 

dotyczy) 
Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  

Karta Działania 
4.2 System 
wczesnego 
reagowania i 
ratownictwa 

11. Typ 
beneficjenta 

5b 

Usunięto przypis „na poziomie szczebla 
wojewódzkiego” dla nw. typów beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki, porozumienia i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną.  

Dokonano porządkującej autokorekty zgodnie z obowiązującymi 
zapisami RPO WO 2014-2020. 

2.  Załącznik nr 3  5b 

Dodano nowy zestaw kryteriów dla działania 4.2 
System wczesnego reagowania i ratownictwa dla 
projektu pozakonkursowego w zakresie 
przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń 
naturalnych i cywilizacyjnych, w tym  COVID  

Nowy zestaw kryteriów jest niezbędny do oceny pozakonkursowego 
projektu zidentyfikowanego pn. „Wsparcie służb zarządzania 
kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu 
specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania 
skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”, planowany do 
realizacji w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i 
ratownictwa RPO WO 2014-2020, który ma na celu zakup środków 
transportu specjalnego wraz z wyposażeniem dla służb zarządzania 
kryzysowego, umożliwiający skuteczną i zarazem bezpieczną walkę z 
pandemią COVID-19 w województwie opolskim. 
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3.  Załącznik nr 5  5b 

Dodano zidentyfikowany przez ZWO projekt 
pozakonkursowy pn. „Wsparcie służb zarządzania 
kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup 
środków transportu specjalistycznego z 
wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania 
skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”.  

Uchwała nr 4101/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 
stycznia 2021 roku w sprawie identyfikacji projektu pn. „Wsparcie 
służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup 
środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do 
przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z 
COVID-19” planowanego do realizacji w trybie pozakonkursowym w 
ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. 
  

 
 

 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole,  18 stycznia 2021 r. 


