
Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1
45-594 Opole

WOOŚ.411.3.19.2021.MO Opole, dnia  24 września 2021 r. 

Marszałek Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45 – 082 Opole

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 4 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 2021 poz. 247 z późn. zm.), 
odpowiadając na wniosek DPO-I.410.16.2021.AB z 02.09.2021 r. (data wpływu 03.09.2021 
r.), w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 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, będące konsekwencją 
dodania nowych osi priorytetowych pn.: 
- Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim - wielotematyczna oś 

priorytetowa skupiająca przedsięwzięcia infrastrukturalne na rzecz przyspieszenia 
transformacji cyfrowej gospodarki, podniesienia efektywności energetycznej oraz 
inwestycji w obszarze zdrowia z instrumentu REACT-EU,

- Pomoc Techniczna REACT-EU mającej na celu wzmocnienie IZ we wdrażaniu środków 
REACTEU oraz nowej perspektywy finansowej.

Zmiany te polegają na:
wprowadzeniu zapisów merytorycznych,
 zmianach finansowych,
 dodaniu wskaźnikowych monitorujących;

Ponadto, poza zmianami wynikającymi z instrumentu REACT-EU, zaproponowano również 
wprowadzenie zmian nie wymagających decyzji Komisji Europejskiej, tj.:

w związku ze złożeniem w lipcu 2021 r. końcowego wniosku o płatność dla roku 
obrachunkowego 2020-2021, konieczne było wprowadzenie zmiany dot. powrotu do 
pierwotnej stopy refundacji środków z KE tj. zmiana z 100% refundacji na 85%. 
Zmiany dokonano w związku z art. art. 25a ust. 1 rozporządzenia 1303/2013,

 dostosowano wartość poszczególnych kategorii interwencji do aktualnie 
obowiązującej wartości umów o dofinansowanie i/lub rozstrzygniętych naborów 
wniosków o dofinansowanie oraz planowanych naborów wniosków.

 
Z uwagi na powyższe, uzgadniam możliwość odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedłożonego projektu zmiany 
dokumentu.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/
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Sprawę prowadzi Marta Ogonowska, tel. 774526236
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