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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 51 

 

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4720/2021 z 10 maja 2021 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  

Karta działania 4.1 Mała retencja 

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

5b 
Zmiana alokacji:  

z 14 677 210,00 euro na 13 827 210,00 euro 

Uchwała nr 4566/2021 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 12 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
przesunięcia alokacji UE z działania 4.1 
Mała retencja na działanie 4.2 System 
wczesnego reagowania i ratownictwa 
w ramach RPO WO 2014-2020. 

2.  

Karta działania 4.2 System wczesnego 
reagowania  
i ratownictwa 

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

5b 
Zmiana alokacji:  

z 2 646 030,00 euro na 3 496 030,00 euro 

Uchwała nr 4566/2021 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 12 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
przesunięcia alokacji UE z działania 4.1 
Mała retencja na działanie 4.2 System 
wczesnego reagowania i ratownictwa 
w ramach RPO WO 2014-2020. 

3.  
III. Indykatywny plan finansowy(wydatki 
kwalifikowalne  
w EUR) 

- Zmiany w ramach IV osi priorytetowej 

Uchwała nr 4566/2021 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 12 
kwietnia 2021 r. w sprawie 
przesunięcia alokacji UE z działania 4.1 
Mała retencja na działanie 4.2 System 
wczesnego reagowania i ratownictwa 
w ramach RPO WO 2014-2020. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

4.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

4e 

Zmiana wartości docelowej wskaźników: 

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj 

i jedź” 

- Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

- Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj 
i jedź” 

- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 
„Bike&Ride” 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

5.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

4c 

Zmiana wartości docelowej wskaźników: 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 
OZE 

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

6.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

4b 

Zmiana wartości docelowej wskaźników: 

- Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły 

efektywność energetyczną 

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

7.  

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

 

5b 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba jednostek ratowniczych doposażonych w sprzęt 

do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof. 

-  

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

 

8.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

6d 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba wspartych form ochrony przyrody 

- Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 
ochrony przyrody 
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem 

 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

9.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

6c 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

- Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 
- Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

10.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

6b 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

- Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych 

- Długość wyremontowanej sieci wodociągowej 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

11.  

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

 

7b 

Zmiana wartości docelowej wskaźników: 
- Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i 
śródlądowego; 

- Liczba wybudowanych obwodnic; 
- Długość wybudowanych obwodnic. 

 
 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

12.  

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

 

7d 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 

bezpieczeństwo. 
 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

13.  

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

 

9a 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 
roku życia. 
 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

14.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 2014-2020  

9b 
 Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją. 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

15.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 

2c 
Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba osób korzystających z usług on-line. 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

16.  
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 

10a 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika: 
- Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby 
dydaktyki. 
 

Dostosowanie zapisów SZOOP EFRR 
do aktualnych wartości na podstawie 
bieżącego monitoringu wskaźników. 

17.  

Załącznik nr 3 do SZOOP EFRR Kryteria 
wyboru projektów dla poszczególnych 
osi priorytetowych, działań i poddziałań 
RPO WO 2014-2020, zakres: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego 

9b 
w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z  
Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Aktualizacja kryteriów wyboru 
projektu w związku z dodaniem 
nowego  typu projektu dotyczącego 
wsparcie rewitalizacji obiektów 
sportowych. 

 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 05 maja 2021 r. 


